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ÄR CENtERN Rökt? Jag har jättemånga idéer som Centerns idéprogram 
skulle kunna få köpa loss för oskäligt mycket pengar. 
Och det poppar ständigt upp nya förslag som alla 
är dåligt förankrade i min hjärna. Hur går det då till 
när jag får alla dessa lysande uppslag? Jo, jag tar på 
mig min tänkarmössa av modell Uppfinnar-Jockes, 
sätter mig ner och tänker, och då låter resultaten av 
min tankemöda sällan vänta på sig. Mitt allra senaste 
förslag lyder som följer: Alla som arbetar ska tvingas 
betala en så kallad extra jobbskatt. Det är nämligen 
inte mer än rätt att de som har ett jobb ska betala en 
extra skatt just för att de har ett jobb, eftersom det 
finns människor som är arbetslösa. Och inte bara 
det: Jag plussar på med att alla de som verkar ha 
kul och trivs på sitt arbete dessutom ska betala en 
trivselskatt – ungefär som trängselskatt. Och det är 
lätt att kontrollera: Ser en person glad och positiv ut 
på arbetstid, ja, då är den förmodligen också det.  
Ser personen däremot ut som om den har tråkigt eller 
rentav lider, ja, då ska den naturligtvis också betala 
mindre i skatt eftersom det är mer kännbart för en 
som inte trivs. Men för säkerhets skull placeras en 
självscanner strax innanför ytterdörren så att alla kan 
avläsa sig själva före och efter arbetsdagen.  
Allt naturligtvis övervakat av två övergymmade 
belgian blue-vakter som tränat bort sin hals.  
Det kan dock uppstå svårigheter inom de så kallade 
serviceyrkena, där det liksom ingår att man ska 
vara trevlig och se, om inte rolig, så åtminstone glad 
ut. Men det problemet kan de säkert tillsätta en 
utredning om när förslaget väl har klubbats igenom!

Tänk vilket paradis, vilken underbar, fulländad 
värld; vänlig, hygienisk och helt fri från vettvillingar 
vi hade kunnat ha om bara folk hade visat lite 
mer initiativförmåga, framåtanda och framförallt 
förståelse för andra varelser. Och visst kan man sälla 
sig till förslaget från Jordbruksdepartementet att 
införa en extra köttskatt, fattas bara annat. Det är en  
alldeles lysande idé! Forskningsrapporterna duggar 
ju tätt om köttets negativa klimatpåverkan. Jag har 
dessutom hört en oerhört skakande historia om en 
ung centerpartist som en solig dag cyklade ut från 
Stockholm, förbi den mörka, majestätiska skogen, 
ut på den okända glesbygden. Han höll utkik efter 
såväl pepparkakshus som vargar, och så småningom 

hamnade han vid ett inhägnat grönt område, och då 
var han faktiskt så pass långt bort att han inte ens 
hade en rimlig chans att höra Annie Lööf skratta. 
Den stackars personen stannade sin eldrivna 
cykel, noterade en tunn tråd som var fastsurrad runt 
träpålar, gick fram till tråden och fick en impuls till att 
känna på den. Tråden tog en stöt med honom – aj-aj-
aj, oj-oj-oj – varpå han strax därefter konfronterades 
med en riktig och alldeles levande ko. Vid första 
anblicken tänkte han: ser precis ut som mattan 
därhemma. I nästa ögonblick stelnade han till med 
armar och ben så att kroppen bildade ett X samtidigt 
som han vrålade: ”En KO!”. Enligt uppgifter försökte 
denna stackars människa sedan röra sig i ungefär 
sex riktningar samtidigt eftersom han, som det brukar 
heta, blev väldigt skärrad. Tänk att bli konfronterad 
med en köttprodukt som råmar hysteriskt, äter hö, blir 
lös i magen och liksom bara väntar på att förvandlas 
till hamburgare. Personen sågs därefter cykla för allt 
vad han kunde, men han var så rädd att han ansåg 
att detta inte var tillräckligt snabbt. Han valde därför 
att stanna och slänga upp cykeln på ryggen – och 
i stället kuta. Denna olycksaligt klorofyllfyllda och 
skuldtyngda människa har därefter, vid ett flertal 
tillfällen, efter vad som omtalas som ko-incidenten, 
med svarta ringar runt ögonen synts stå och sträcka 
fram broschyrer med sina gröna fingrar, fullproppade 
med botaniska rykten som ingen har tagit på allvar.

Vad har vi då lärt oss av detta? Absolut ingenting, 
mer än möjligtvis att, oavsett hur korkade idéer man 
har, tycks ingen vara korkad nog för att man inte ska 
få betalt för att kläcka dem – om man bara har en fot 
inne i politiken. Vid nästa val ska jag lägga min röst 
på Centern, där verkar landets samlade intelligentia 
husera, och den vill man ju gärna tillhöra. Då ska jag 
försöka bli en av dessa tankenötter och föreslå att all 
tobak ska blandas upp med torkad fyrklöver, under 
parollen: Rökt fläsk håller sig längre! 

Det är annat ljud i pipan nu än på den tiden Fälldin 
satt i traktorn och blossade friskt ute på åkrarna och 
lyssnade på Frukostklubben – faktiskt – en riktig 
politisk kovändning…

 
Lars Yngve
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Han har under hela sin karriär haft en liten, men 
trogen, beundrarskara som följt honom, och de 
flesta känner till: Jag kysste henne våldsamt, Europa 
brinner, och den ständiga jul-hiten: Det är inte snön 
som faller. Rönnblom är ingen lättuggad artist som 
ska konsumeras snabbt, han kräver uppmärksamhet 
med sina underfundiga formuleringar och 2013 går  
han en ny vår till mötes, med ny platta under inspelning  
och en bokning på årets Peace & Love festival. Musik- 
branschen har ömsat skinn, numera säljer skivvändare 
ut arenor, man undrar ju om rocken spelats ut sin roll? 
1982 konstaterade du att: Det är inte rock‘n‘roll längre,  

har den bilden förändrats under åren, till det positiva, 
tycker du?

Oj, det är en stor fråga. Men nej, det är väl fort-
farande inte så mycket rock‘n‘roll längre. Folk som 
är uppväxta med rock‘n‘roll är väl runt 50-60 år och 
i de flesta fall etablerade personer, och för dem är 
det nog inte så relevant. Rock‘n‘roll stod ju en gång 
i tiden för uppror och idag är ordet ‘rock‘ mycket 
mer rumsrent och har blivit ett samlande begrepp 
som omfattar allt från glittrande krogshower och  
arenaspektakel till simple rockabilly och smutsig 
garagepunk... Och jag märker också i tidningarnas 
recensioner att kategorin ‘rock‘ ofta ersätts av  
benämningar som ‘folkrock‘, ‘indierock‘, ‘visrock’,  
‘countryrock’, ‘postrock’, ‘konstrock‘, etc... och  
så har vi dessutom alla motsvarande varianter på  
‘pop‘. Dessa kategoriseringar är tydligen nöd- 
vändiga för att tillfredsställa både musikrecensenter 
och musiklyssnare. Och för många yngre är  

nog rock synonymt med metal, vad 
jag förstår. Gränsöverskridningarna 
växer och osäkerheten blir stor.  
Men för mig har detta inte någon 
större betydelse. Kategoriseringar 
är för mig egentligen av ondo då jag 
mer och mer drivs mot att sudda ut 
alla gränser mellan genrer och stilar. 
Jag roade mig nyligen med att gå in  
på nätet och lyssna på några av de  
grupper och artister som blivit 
uppskrivna i pressen det senaste 

året – det var blandat ‘pop‘ och ‘rock’  
med olika kategoriseringar. Skivor 
som fått höga poäng och hamnat på  
årsbästalistor. Det mesta lät förvån-
ansvärt lika och mycket lät bra, men 
ganska stereotypt. Rikt på sound, 
tydlighet, genomträngande... Men 
fattigt och på något vis, ospännande 
och känslolöst... Och det gav mig 
noll inspiration. Fick ingen kick av  
att detta var något skulle kunna ge 
mig några större musikaliska idéer.  
I stället gick jag in och lyssnade som  
hastigast på några av de stora jazz- 
legenderna – Gillespie, Monk, 
Parker, Coltrane – och fick med en 
gång vansinnigt spännande uppslag 
och idéer, som för mig kändes mer 
värdefulla att omvandla till den typ av 

‘rockmusik’ som jag verkligen vill  
spela och även lyssna på... Där 
nånstans kan jag väl hamna om jag 
ska försöka sammanfatta resultatet 
av att ha sysslat med musik sedan 
slutet av 50-talet då rocken kom och 
tog över våra liv.

Du som arbetat med digital design, är 
du främmande för att skapa musik med 
datorer? Blixa Bargeld påstod en gång 
i tiden: ” I varje maskin sover en sång”, 
kan du skriva under på det?

När jag började jobba med datorer 
1985 var det enbart för min grafiska 
verksamhet. Jag var livrädd att gå in  
på musikområdet. Jag visste att det  
skulle betyda 110 procents enga-
gemang och splitring. Den grafiska 
verksamheten var ju trots allt under 
en längre tid en viktig födkrok. 
När jag till slut tog till med datorns 
musikverktyg i början av 00-talet 
var det för inspelning, mixning och 
redigering. Det är möjligt att det 
döljer sig musik i maskinerna men  
jag ser det på ett annat sätt. Musiken  
finns i musikerns huvud, i mun och  
i fingrar och maskinerna är hjälp- 
medlen, verktygen. Det är samma  
syndrom som med den digitala 
konsten. Jag använde digitala 
penslar och algoritmiska beräk-
ningar för att måla. Men det var min 
hand som målade. Idéerna kom från 
huvudet.Idag, mer än någonsin, 
är jag involverad i processer där 
maskinerna står för en betydande del 
av kreativiteten. Men det är gitarren 
som är mitt huvudinstrument. Och 
om jag ska se en utveckling här så 
är det att jag paradoxalt sett vill gå 
mot två diametralt olika håll – att 

använda enklare men tekniskt mer 
avancerad studioutrustning än 
på 80-talet, samtidigt som jag vill 
skapa komplicerad men också mer 
avskalad jordnära musik. Tillbaka 
till några slags akustiska rötter 
men med mycket experimentella 
förtecken. Låter märkligt men det är 
det som är grejen.

2004 gav du ut F-boxen med 18 CD, 
efter den ytterliggare 4 plattor, nu 
F-biografin och F-samlingen (fyra CD),  
trots denna gedigna sång- och 
låtsamling så är du förhållandevis 
tillbakadragen, varför då?

Jag vet inte om jag är speciellt 
tillbakadragen. Jag tycker jag är 
mer utåtriktad nu än på många år... 
Kommunicerar nästan dagligen  
med folk och fans på Facebook  
eller på hemsidan, till exempel.  
Och på konserterna är det numera 
en helt annan social kontaktyta med 
publiken. Det blir många möten med 
folk i medelåldern som kan berätta 
minnen från konserter de sett på  
70- och 80-talen. Tillbakadragen 
var jag väl i stället på 90-talet, då jag  
låg väldigt lågt med musiken och  
ägnade mig åt digital konst, 
seminarier, tidningsutgivning... 
Och är man borta från sådana 
mediaintensiva och viktiga 
verksamheter som musik och 
nöjesbransch är det svårt att komma 
upp på banan igen, så att säga...  
Då räcker det knappt ens att ge ut 
en box med 18 CD.

First Aid Kit, har upptäckt dina låtar, 
har du talat med dem om detta?

First Aid Kit lär ha lyssnat på mina 
tidiga 70-talsskivor långt innan de 

Anders F Rönnblom 

blev kända artister. Jag minns att det  
förekom en artikel i DN där de blev  
uppmärksammade som de sjung- 
ande systrarna från Svedmyra som  
bara lyssnar på gammal amerikansk 
country och Anders F på svenska.  
Punkt och slut. Det lät överraskande. 
Kanske fanns det en koppling där till 
deras pappa som spelade i gruppen 
Lolita Pop som jag träffade några 
gånger när vi spelade tillsammans 
i Örebro. Jag har inte hunnit träffa 
systrarna än men vi har kontakt  
med varandra på Facebook och  
jag hoppas vi kan stöta ihop då 
vi båda är bokade till sommarens 
Peace & Love festival.

Nu sitter du i studion och håller på med 
en ny platta, hur går det? 

Efter den stora genomgången förra 
året av allt skrivet material, som 
resulterade i ‘den slutgiltiga låtlistan‘ 
i F-Biografin, så förstod jag att det 
finns massor kvar att spela in innan 
det är dags att ta farväl, typ... Det 
finns hundratals musikverk som 
ska göras klara, arrangeras och 
sedan dokumenteras på något sätt. 
Tidstypiska 60-talslåtar, Beatles- 
Stones- och Kinkspasticher, mycket  
från 70- och 80-tal, både 
experimentellt och sådant som 
inte passade in på dåtidens LP-
produktioner – idag ser jag dessa 
kompositioner i ett annat ljus.  
Och sedan har vi allt nytt som skrivits  
under de senaste cirka tio åren, efter 
det att jag gjorde min comeback 
i och med F-Box. Och eftersom 
många av mina fans vill höra ALLT 
så är det bara att sätta igång och 
dokumentera så mycket som möjligt 

av det stora arkivet – det som går 
under namnet Retrospectives. 
Processen har varit i gång under 
några år nu. Problemet är att det tar 
tid och tiden ska även räcka till för 
repetitioner och konserter med AFR 
Band. Processen fungerar så att allt  
opublicerat material har samlats ihop  
från gamla rullband och demo-
kassetter och digitaliserats så att  
det existerar i en lättåtkomlig form  
på hårddisk. Efter en första samman- 
ställning har alla gamla projekt 
identifierats och nya har kommit till.  
När det sedan är dags välja ut vad  
som är värt att jobba med, bestämma  
sig för att spela in de låtar som ska 
forma ett album, så växer parallellt 
ett textkoncept fram.

Kommer du att använda Dylans gamla 
munspel? 

Dylans munspel är ett E-munspel. 
Det har ännu inte kommit till 
användning på någon inspelning. 

Hur låter det, magiskt?
I ärlighetens namn låter det inte 
riktigt okej... Är nog rätt slitet, verkar  
ha några skadade tungor i diskant-
registret. Men nog ska det få plats 
nånstans, he-he...

1982 förkunnades det att du var på väg  
att ge ut romanen Boken om Boule-
varden, är den fortfarande på väg... ?

Sagan som växte till en mardröm. 
Det intellektuella experimentet.  
Nu är det slimmat och komprimerat. 
Originalmanuskriptet lever i allra 
högsta grad. Svaret är ja.

F-biografin är noggrann med datum 
och så, verkligen in i detalja med allt!

F-Biografin blev nördig. Den bygger 
mycket på den musik som skrivits 

och ‘låtlistan’ fick naturligtvis en stor 
plats. Kompositioner & Diskografi-
delen är ju uppåt 75 sidor lång.  
Min medförfattare Christer Herentz 
ville ha med så mycket information 
som möjligt och tyckte att en utförlig  
Konsert- och Setlista skulle 
tillfreds ställa alla kalenderbitare 
bland F-headsen. Som tur var har 
jag sparat almanackor sedan början 
av 60-talet. Det var inte svårt att 
plocka fram uppgifter om musiker, 
inspelningar, konserter... Och från 
1989 och framåt fanns nästan alla 
setlistor sparade.

Du har ständigt nya oväntade och 
finurliga formuleringar i dina låtar,  
hur kommer orden till dig?

För mig är texten den sista intres-
santa biten i låtskrivarprocessen. 
Språket som blir så omedelbart 
så fort vi uttalar en mening, en 
tanke, en känsla... Musiken sätter 
ju enbart känslan, värmen, kylan, 
mörkret, ljuset, medan texten 
ger dig en konkret tanke som du 
förmedlar till lyssnaren. Ord som 
väcker nyfikenhet, förtjusning eller 
förfäran. Orden finns ofta där med 
en gång och bygger inte sällan 
på rytmiska figurer i musiken. 
Sammansättningar i kombination 
med olika former av frasering och 
betoning gör att jag tycker det är 
mer utmanande men också lättare 
för mig att skriva bra rocktexter på 
svenska i stället för engelska.

Du har alltid varit politiskt opolitisk! 
Känner du att temperaturen i samhället 
sjunkit, och att Kalla Fosterland, 
Banditer och Bakom den fina fasaden, 
skulle kunnat varit skrivna 2013?

Intressant att du nämner Fosterlandsskivan.  
Jag lyssnade på den för inte så länge sedan och  
kunde konstatera att mycket av den fosterlands-
kylan finns kvar men i ännu högre grad idag. 
80-talsplattan känns väl snarare som en ljum fläkt 
jämfört med dagens samhällsklimat. Förresten så 
har mycket som jag skrivit sedan 1980 behandlat 
företeelser i det kalla fosterlandet och kommer 
säkert att göra det även i fortsättningen. Det finns  
ju hela tiden så mycket att skriva om även om jag  
nog har blivit mer cynisk. Vad kan man göra mer  
än att berätta om den märkliga tillvaron. 80-talets  
skattefixare och nolltaxerare var några enstaka 
banditer som vi förfärades av, numera är korrup-
tionen utbredd och genomsyrar hela samhället 
– myndigheter, politiker, företag, välbeställda och  
högt utbildade människor... Förundras vi längre? 
Räcker det med att skrika högt? Räcker det med  
att presentera kalla fakta? Räcker det med 
granskande reportage? Blir det någon skillnad? 
Jag ser ingen skillnad. Svinpälsarna och girigbuk-
arna fortsätter att presentera sig. Mycket märkligt. 
Lär sig inte folk nånting? För mig ger det näring  
till min musik. Tacksam tar jag emot alla tokerier. 
Det är väl där jag står. Den nya plattan kommer 
säkert att behandla landet jag lever i och kärleken 
och trösten vi längtar efter.

Lars Yngve

”Musiken finns i musikerns huvud,  
i mun och i fingrar och maskinerna är 
hjälpmedlen, verktygen.”

Anders F Rönnblom har med viss möda lyckats överleva alla för tillfälligt 
rådande musikaliska trender och har tack vare sin styvnackade ovilja att 
sluta producera, en mer än fyrtio år lång karriär att luta sig tillbaka mot.

”Orden finns ofta där med en gång 
och bygger inte sällan på rytmiska 
figurer i musiken.”
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Varje höst arrangeras IB Expo  
i Halmstad. Det är rävarna i kammar-
rockgruppen Isildurs bane, startad 
redan 1976, som håller i en vecka med  
musicerande, clinics, träffar med musik - 
studerande, föredrag och annat med 
inbjudna internationella gästmusiker. 
Allt kulminerar på lördagen med en  
lång konsert då man i olika konstel-
lationer spelar varandras musik. 
I år var det åttonde året IB Expo 
arrangerades och bland gästerna 
fanns trummisen Pat Mastelotto, 
cellisten Iris Thissen, violinsten 
Liesbeth Lambrecht, trumpetaren 
Luca Calabrese, gitarristen Christian 
Saggese, gitarristen Samuel Hällkvist,  
klaviaturspelaren Katrine Amsler, 
basisten Guy Pratt – och  
Phil Manzanera, en av världens 
förnämsta gitarrister. 

Tillsammans med Bill MacCormick 
och Charles Hayward, bland andra, 
bildade Phil (egentligen Phillip Targett-

Adams) en räcka band vars avslutning 
i ungdomen blev det progressiva, 
gränsöverskridande Quiet Sun men 
som inte släppte sin enda skiva förrän 
1975, ”Mainstream”. 1971 blev han 
brädad som Roxy Musics gitarrist, men 
när David O’List och Roxys envetne 
trummis Paul Thompson kom ihop sig, 
lyckades Phil på andra försöket och 
kom med 1972. Resten är historia. 

Phil Manzanera har alltid varit flitig 
i studion, inte minst den period på 
sjuttiotalet när han körde treskift och  
spelade in Roxy Music, sin egen debut- 
skiva och Brian Enos LP samtidigt. 
Phils sydamerikanska påbrå har varit 
influensmässigt tydligt på senare 
soloskivor och han har haft en fram- 
gångsrik karriär som producent 
(debuterade som sådan 1974 på John 
Cales ”Fear”) av sydamerikansk musik 
med skivor som sålt lastbilsvis. I närtid 
har dels hans soloskivor allt mer låtit  
som de tidiga med mycket experiment-
lusta och hans särpräglade gitarrljud, 
dels har han haft en karriär som 
parhäst med vännen David Gilmour.

Jag träffade Phil mellan IB Expos 
soundcheck och middagen före 
konserten. Phils fru, Claire, hämtade 
kaffe och fika och sade att IB Expo är 
”a hidden gem”, hon förstod inte att 
man kunde lägga ner så mycket energi 
på så fantastiskt musikskapande och 
”bara” ha en konsert, och att inte ens 
spela in det för utgivning! Sedan slog 
vi oss ner i Isildurs banes studio för ett 
samtal, ett samtal som snabbt tappar 
sin tänkta linje och mina förberedda 
frågor efter en inledning om Talk  

Talk och Mark Hollis. Det blir mer 
en trevlig pratstund som bjuder på 
Phils hjärtliga skratt som hela tiden 
interfolierar anekdoterna.

Jag har alltid gillat ditt sätt att spela 
gitarr och när jag funderade på vad vi 
skulle prata om, tänkte jag tillbaka på 
när jag började köpa LP-skivor i de 
nedre tonåren och att alla LP jag köpte 
verkade ha samma musiker på dem, 
oavsett vad som stod på omslaget: 
Roxy Music, Brian Eno, UK, King 
Crimson. Och det var samma med dina 
”Diamond Head” och ”K-Scope” t.ex. 

Ja, samma människor – och det  
är det fortfarande! De är en del  
av familjen. 

Hur har veckan här i Halmstad varit  
för dig och din fru – och varför valde du 
att komma?

Jag hade gjort en intervju med Sid 
Smith [känd brittisk musikkritiker 
och -fan, som bl.a. skrivit den 
tämligen definitiva biografin på  

King Crimson] om det första 
Soft Machine-albumet och han 
rekommenderade mig till Thomas  
[i Isildurs bane] som i sin tur 
skickade mig ett e-brev som jag 
begrundade och tänkte: efter att ha  
varit i musikbranschen i fyrtio år är 
det här exakt det jag borde göra, 
delta i IB Expo, för att bekräfta min  
”musikalitetitet” [skratt]. Jag skulle  
hamna någonstans där jag inte 
kände någon (för då var Guy [Pratt,  
en av Phils vänner]) ännu inte in- 
bjuden), jag visste att alla deltagarna 
var oerhört duktiga musiker och att  
jag skulle lära mig något, att detta 
skulle driva på mig ytterligare. 
Definitivt något jag borde göra nu,  
eftersom det här på ett sätt sum- 
merade varför jag började med 
musik en gång: att vara social, 
träffa människor och ha musikaliska 
konversationer med dem.  
Därför var det underbart att märkte 
att jag gillade alla här och att de 
dessutom är strålande musiker, så 
jag och min fru har haft en fantastisk 
musikvecka. Varenda punkt i min 
förväntans önskelista är avprickad, 
det här har varit en vecka jag 
verkligen värdesätter. 

Så då har du fått nya vänner, kanske 
framtida samarbetspartners?

Exakt. Du kan inte arbeta med 
samma människor hela tiden, vilket  
i och för sig är trevligt eftersom de  
flesta är vänner jag känt i fyrtio– 
femtio år, men det är härligt att  
komma hit och träffa yngre människor,  
fantastiska musiker. Samma sak med  

musiken, ibland spelar jag bara låtar 
hela tiden, mina egna gamla eller 
gamla Roxy-låtar, men här är nästan 
allt annorlunda, nytt.

Känner du släktskap med musikerna 
här – tjejerna från Belgien som spelar 
modern, minimalistisk musik bl.a.  
i Aranis eller Samuel Hällkvists jazz?

Jag känner en stor samhörighet, 
det stämmer med allt jag var 
intresserad av före Roxy, i Roxy 
och som fortsatte med t.ex. Robert 
Wyatts musik, i Storbritannien med 
andra musiker, och även med David 
Gilmour – allt utspelar sig i samma 
”område”, men jag gillar olika sorters 
musik. Den här veckan är som att 
spela i en liten kammarorkester, du 
delar upp styckena/låtarna. Jag har  
med mig två nya låtar [tredje låten  
som Phil hade med sig var  
”Out Of The Blue” som han skrev 
tillsammans med Bryan Ferry till 
”Country Life”] som jag skrivit de 

senaste månaderna. När jag spelar 
låtarna här, de är instrumentala, när 
jag spelar med det här gänget blir 
det fantastiskt, för jag hör dem med 
xylofon, med trumpet, kan prova nya 
infallsvinklar, ville och fick med alla 
på att delta och spela dem.

Så det här är ditt nya kompband? [skratt]
Nej, inget kompband! [skratt]. Jag 
önskar vi spelade in det här, för jag 
skulle verkligen vilja använda det på 
mitt nya album. Alla. Bortsett från 
Guy Pratt. [som precis passerar och 
säger ”Ja, det är sant, jag har lärt 
pojken allt han kan” och fortsätter 
skämta med Phil – det märks att Guy 
har en karriär som ståuppkomiker 
när han inte spelar bas]

När jag såg att du skulle delta i år på 
IB Expo kändes det tämligen självklart 
– och då tänkte jag först på din gamla 
grupp Quiet Sun. 

Ja, verkligen! Jag började ju med 
den gruppen före Roxy, det var 
väldigt mycket i samma gränsland 
som IB Expo. Experimentera, olika 
taktarter, få olika delar att fungera 
tillsammans – tack! [Phils fru, Clarie, 
kommer med kaffe och fikabröd]

Jag köpte den uppsnyggade  
cd-utgåvan för några veckor sedan 
och slogs av hur oerhört modernt 
albumet låter, trots att det utgavs 1975 
första gången.

Ja, jag älskar det, jag menar, jag 
och Bill [William MacCormick] och 
Charles Heyward pratade i mer än  
fyra timmar om det, det finns på 
hemsidan [manzanera.com] där vi 
tre sitter och pratar om musiken då, 

musiken nu, om Quiet Sun, vad vi gjort med våra 
liv och karriärer och varför vi fortfarande verkar 
överraska folk. Och fler köper skivan nu än då!

När jag träffade Bill Bruford vid en Tonbruket-konsert 
i Malmö i höstas, pratade han mycket om att han 
saknade den musikaliska struktur brittisk progressiv 
rock/jazzrock hade på sjuttiotalet, tyckte han åter 
hörde den i Tonbrukets musik, men han kunde nog 
lika gärna pratat om Quiet Sun [två överblivna Quiet 
Sun-låtar återfinns på Phils senaste soloskiva].  
Men rollerna: komponist, gitarrist, producent, vilken 
roll roar dig mest idag, vad vill du helst göra?

Jag vill göra många olika saker! Har jag varit  
i studion större delen av året, har jobbat med David 
Gilmour, men man får inte glömma hur viktigt det är 
att spela live. Det är först då du förstår dynamiken, 
hur svårt det är att överföra det du gör på scenen 
till studiomiljön. Det hänger så intimt samman och 
du inser hur mycket du missar genom att inte spela 
tillsammans med andra musiker. Idag skapas för 
mycket i småbitar, en del i taget, ett instrument  
i taget, i studion.

Du har känt David Gilmour länge.
Ja, jag träffade honom första gången när jag var 
sexton, han var en av min brors vänner. Vi flyttade 
till England (mamma var från Columbia, min pappa 
dog i Sydamerika) och när jag förstod att jag ville 
bli musiker hade hon ingen aning om hur hon skulle 
hjälpa mig. Men min bror sade att att han kände 
en kille som precis blivit proffsmusiker och härom 
månaden blivit medlem i ett band som hette Pink 
Floyd, låt oss träffa honom och fråga vad som krävs.  
Vi åt lunch och jag minns inte vad David sade till 
mig och han kommer inte ihåg vad han sade till mig, 
men det måste varit något väldigt vettigt, eftersom 
jag kom med i Roxy Music bara några år senare!  
Vi har varit vänner sedan dess. 

Du var ganska enveten på den tiden.
Ja, jag misslyckades på provspelningen! [skratt]

Men andra gången, då hade du övat in alla Roxy 
Musics låtar! 

Utan att berätta det för dem, yeah! [skratt]
För att imponera på dem eller bara för att du var 
noggrann och enveten?

Bara för att, att – de hade lurat dit mig under falska 
förespeglingar, jag skulle komma dit för att vara 
ljudtekniker. Jag visste ju inget om hur man rattar 
ljudet, Eno brukade, från scenen, mixa ljudet 
publiken hörde, så jag sade, jag vet inte riktigt,  
Eno kan väl lära upp er? När jag kom dit, sade de 
”där är en gitarr, varför inte spela en eller två låtar?”  
Jag bad dem visa hur de gick, men jag kunde dem, 
hade lärt mig dem utantill, sade bara, ”visa hur en 
går – dumdedum dedum – bra – nästa – dumble 
dumbe dumbedum” – och de sade ”den här killen 
är otrolig!” Så jag klarade min andra provspelning, 
men jag berättade inte för dem hur det egentligen 
var på flera år – och det gjorde inte de heller!

I intervjuer har du ofta, ödmjukt och inkännande, sagt 
att du hade tur, utan den där annonsen där Roxy skrev 
att de sökte en gitarrist, hade ditt liv varit annorlunda. 

Bill MacCormick hade precis slutat i Quiet Sun 
och han och Charles sade att de sett en annons 
i Melody Maker att Roxy Music sökte en gitarrist, 
det är ett nytt band som precis börjat spela 
tillsammans, varför inte provspela för dem?  
– så jag är Bill och Charles evigt tacksam.

En bootleg, ”When We Were Young”, fick mig att  
lyssna på Roxy Music på ett helt annat sätt än jag  
gjort på studioalbumen. Den innehöll BBC-
spelningar för John Peel, 1972–73, särskilt låten  
”If There Is Something”, tolv minuter med framför allt 
dig och Andy och med Eno som konstrar med ljudet  
– en fantastisk upplevelse. Hur kändes det att göra 
de där John Peel-spelningarna?

Phil Manzanera

”Här har jag tre olika lösningar, detta är nummer 
ett: bum bumde bum, här är nummer två: dum 
dum, och nummer tre: dumbe dumbe dum.”
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Titeln är lömsk, är det ironi eller allvar?
Det är titelspårets namn. När allmän-
nyttan läggs ner bit för bit och det 
sociala skyddsnätet kollapsat, 
tvingas människor att tillgodose sina 
behov bäst de kan, och att stjäla är 
ett sätt. Men det fyller ingen funktion 
om man inte vet vad man behöver.

Hur mycket behöver man då?
Det gäller att söka på rätt plats: 
vi behöver luft, näring, kärlek och 
sammanhang. Det handlar inte om 
mängd utan om kvalitet. 

Många tar ju betydligt mer än de 
behöver, dagens samhälle är som gjort 
för att folk som kan knepen att lyckas 
sno lagligt, hur ser du på det?

Det är ologiskt och förkastligt. 
Ologiskt eftersom det borde vara  
i allas intresse att skapa ett så rättvist  
och välmående samhälle som möjligt.  
Mår människorna bra, mår också 
samhället de lever i bra. Men syftar 
du på fildelning är jag dubbel.

Det är i nuläget i stort sätt omöjligt 
att leva på musik om du inte lyckas 
ta dig upp till den riktiga toppen. 
Och den toppen är oerhört liten. 
Samtidigt möjliggör fildelning 

att musiken blir tillgänglig för alla 
oavsett hur mycket pengar du har. 

Varför valde du att gå över till ditt 
modersmål?

Jag har alltid skrivit på svenska, mest 
poesi (som ingen fått läsa dock), så 
det är en väldigt smidig övergång. 
Modersmålet ligger nära till hands, 
känner mig lite mer självsäker på 
svenska. Men det tog ett tag att hitta 
hur jag skulle sjunga, i början kände 
jag mig som Tomas Ledin.

Är det någon skillnad rent tanke-
mässigt att skriva på svenska jämfört 
med att skriva på Engelska?

Ja. Engelska är inte direktkopplat till 
mina tankar och man hamnar lättare 
i klyschor.

Som om alla klockor ringer, menar du 
varningsklockor, eller?

Nej mer förlösande himmelska 
klockor.

Utöver musiken har du utbildat dig  
till Samtalsterapeut, varför detta val  
av yrke?

Jag är hopplöst förälskad i den 
mänskliga rasen och tror starkt på 
att alla människor har rätt till att må 
bra med sig själv och andra.  

Men alla är inte lika välutrustade 
inför livets med och motgångar, då 
kan det för vissa vara till hjälp att 
få prata med någon som kan hålla 
kartan när man går vilse.

Är du intresserad av samhället i stort?
Ja mer och mer. Det är omöjligt att 
inte intressera sig för samhället när 
man är intresserad av människor 
eftersom de står i relation till varandra.

Om du tittar på dagens samhällsklimat, 
vad är det då du tycker behövs mest 
och varför?

Sympati och empati. 
Minns att du var ett barn, heter en 
av dina nya låtar, hur var din egen 
barndom?

Min barndom präglades av sorg  
och kärlek. Som 5-åring dog min 
pappa, men jag insåg ganska snabbt  
att vuxna har svårt att hantera sorg. 
Om ett barn slår sig kan man blåsa 
och trösta, men hur tröstar man  
ett barn som förlorat sin pappa?  
Jag bestämde mig för att ingen 
skulle få se det som fanns längst 
därinne. Det blev min stora hem-
lighet. Samtidigt har jag fått enormt 
mycket kärlek och fin omsorg. 

Det talas om barnfattigdom i landet, är det någonting 
du själv sett i din närhet?

Ja jag jobbar ju som bibliotekarie i norra Botkyrka. 
De barn jag möter där har långt ifrån samma 
standard som barnen i Årsta där jag bor. Det är 
inte sällsynt med hela familjer som går och samlar 
burkar och barn har överhuvudtaget mycket större 
ansvar. Alltifrån 6-åringar och uppåt kommer utan  
föräldrar och lånar böcker, film och spelar dataspel.  
Många föräldrar jobbar dygnet runt för att ha en 
chans att klara sig. Det handlar om överlevnad och 
inte karriär.

Ljus i gråa dagar, det är många som har svårt för att 
se det.

Den handlar om det fina med att få längta. 
Du är ständigt i rörelse och har många olika projekt  
i gång, hur hinner du med allt?

Det gör jag inte. Har faktiskt börjat tacka nej till 
saker på sistone. Jag är mycket stolt över detta!

Ligger The Concretes nere nu under en tid eller finns 
det planer på att göra något nytt?

The Concretes ligger alltid uppe, men rör sig  
inte just nu. Jag låter framtiden avgöra vad som 
händer härnäst.

Om det nu går riktigt bra med din soloplatta, blir det 
en fortsättning eller återvänder du till The Concretes?

Det ena utesluter inte det andra. Jag kommer helt  
säkert fortsätta göra soloskivor. Det finns så mycket  
som är ogjort. 

Lars Yngve

Maria Eriksson 

Maria Eriksson är en av de drivande medlemmarna i the Concretes och har gjort sig känd världen över med sin 
melodiösa och sinnrika pop. Maria har även tidigare släppt två skivor under namnet Heikki tillsammans med 
Jari Haapalainen, samt en soloskiva under artistnamnet Santa Maria. Nu kommer hennes första soloskiva på  
svenska, Stjäl det du behöver, en skiva som handlar om det som binder oss samman, nämligen längtan efter 
gemenskap och de avkall vi tvingas göra för att uppnå den. 

Det var rätt spännande eftersom 
John Peel tyckte om oss, och att 
han gjorde det, var bra nog för oss! 
Det spelade ingen roll om vi hade 
hitskivor, att John Peel gillade  
oss räckte långt. Och så var det. 
Varje dag när någon sade att de 
gillade oss, var det nog för oss.  
Det räckte att bara få göra en skiva,  
det räckte att gå in i studion, det  
räckte att resa till ett annat land,  
det räckte att åka till USA – det  
ändrades hela tiden, målsättningarna  
flyttades fram, men även om vi 
slutade i morgon, spelade det ingen 
roll, vi hade redan gjort något som 
räckte gott och väl – men det bara 
fortsatte och BBC-inspelningarna 
var väldigt viktiga för unga musiker, 
många kända band hade gått den 
vägen. Och det var spännande,  
”vi ska få träffa John Peel!”

Mellan varje BBC-konsert  
märks en stor utveckling, det går 
att följa Roxy Music på samma sätt 
som Pink Floyd och andra samtida 
gruppers snabba utveckling via 
bootleginspelningar, det tas rejäla 
kliv mellan varje inspelningstillfälle.

Efter den första omgången gjorde 
vi en ny direkt efter det att vi spelat 
in vårt debutalbum, så det kändes 
som att spela in den skivan på nytt! 
Med tiden blev vi mer vana, mer 
professionella, vi kallade oss för 
”inspirerade amatörer” som försökte 

vara proffsmusiker, men vi lärde  
oss snabbt.

Hur gjorde du själv, för att bli den där 
proffsmusikern? Öva, öva, öva, eller?

Ja, öva för att kunna spela live, få 
ljudet rätt, inte spela surt, få ljudet 
att smälta samman, men att kunna 
experimentera var också viktigt, att 
vara annorlunda och göra det på  
ett bra sätt. 

Jag får känslan att Roxy Music utveck-
lades snabbare än sina fans ibland?

En stor, avgörande grej var att vi ville 
göra saker annorlunda varje gång, 
ingen skiva fick kännas som en 
kopia av den föregående, vi skulle 
hela tiden komma med nya saker 
– ibland fungerade det, ibland inte, 
men oftast gjorde det faktiskt det. 
De flesta skivorna gjordes snabbt, 
vi turnerade och då fanns inte så 
mycket tid att spela in, utan snabbt 
in i studion, göra färdigt ett album, ut 
på vägen igen – det fanns helt enkelt 

inte tid. Men vi ställde alltid höga 
krav på oss själva, då fanns inga PR-
människor, vi levererade alltid skivan 
själva till skivbolaget, med omslag 
och allt, ”ni gör vad ni ska, vi gör vad 
vi ska”. Det fanns aldrig någon som 
sade hur vi skulle göra våra skivor, 
men självklart försökte vi alltid att 
hitta den bästa producenten som 
kunde berätta hur vi skulle nå dit. 

Solot i ”All I Want Is You” från  
”Country Life” är magiskt och ett av 
flera avgörande ögonblick, i både din 
och Roxy Musics karriär.

Ja, jag brukade spela in alla mina 
solon och andra pålägg på en 
bandspelare hemma, ta med dem  
till studion och säga till Chris eller  
Bryan, ”här har jag tre olika lösningar,  
detta är nummer ett: bum bumde 
bum, här är nummer två: dum dum, 
och nummer tre: dumbe dumbe dum”.  
Det fanns alltid en av dem de gillade.  
Så jag gjorde mitt ”jobb” hemma 
med bandspelaren och sedan  
i studion försökte vi gestalta ljudet 
på bästa sätt. Jag var väldigt 
samvetsgrann på den tiden, när jag 
var yngre. 

Andy Mackay. Ni samarbetade inte 
minst i Explorers, saknar du den tiden? 
Explorers verkade aldrig riktigt lyfta, 
vilket var synd.

Nej, de lyfte aldrig. Vi är fortfarande 
goda vänner, vi pratas vid ett 
par gånger i månaden, han är en 

strålande musiker, inte minst för 
att han kommer från den klassiska 
musiken, hans känsla, jag vet ingen 
annan som spelar oboe i rock’n’roll 
– jag tror han är unik. Vi brukade 
se oss som den musikaliska delen 
av Roxy. Bryan kom med ett par 
ackord som vi gjorde musik av så 
Bryan kunde skriva en intressant 
text ovanpå en sorts musikalisk 
värld vi skapade. Ett bra team, det 
fungerade ibland!

Är ni fortfarande ett team? Har det 
gjorts någon Roxy Music-musik på 
sistone?

Vi spelade in femton spår där  
Eno också var med, och vår ursprung-
lige producent, Chris Thompson. 
Bryan sade att han inte kände att han  
kunde skriva låttexter längre – något 
jag håller med om! [skratt] Så vi 
kunde därför inte avsluta låtarna 
som vi brukade, det var omöjligt. 
De är trevliga, de där spåren, där 

är några väldigt trevliga låtar med 
mmmm-hummande av Eno, men 
inga texter. Jag tror vi jobbat färdigt.

Du skulle väl kunna skriva texterna?
Vi slutade turnera med Roxy för 
arton månader sedan och jag och 
Andy tyckte att det kanske var dags 
att sluta, att sluta helt med Roxy.  
Vi fick inte längre ut något av det, lika 
bra att fortsätta med annat, som att 
åka hit till Halmstad, det är mycket 
mer spännande. Jag tror vi gav allt vi 
hade de där åren 1972–82, i alla fall 
när det gällde att skapa något nytt.  
Vi har försökt nu, men det är inte 
direkt enastående. Vi kunde fortsätta 
spela de gamla låtarna, men när vi 
på den senaste turnén spelade en 
massa låtar som vi inte spelat live 
tidigare, gillade inte publiken dem  
– de ville bara ha ”the same old”.  
Vi tyckte att, ”men ni har aldrig hört 
de här live tidigare, de är bra!”  
– men tänkte sedan [sänker rösten]  
”vi struntar i det!” 

Vad tycker du om storbands-
versionerna av Roxys musik som  
Bryan släppt på skiva?

Jag har hört några spår och jag 
tycker det låter jättebra, a) för att han  
inte sjunger och b) på grund av  
melodierna, de övergår i en sorts  
jazzjam, något jag älskar, som Miles 
Davis och andra, i jazztradionen. 
Arrangören Colin Good är fantastisk,  
får det att låta retro. Jag älskar 
soundet, de har fixat ett tjugotalsljud 
som är väldigt autentiskt. Det är en  
sorts ”novelty record” som jag 
tycker är bra – men jag vet inte om 
den kommer att sälja eller nyttan 
med den – men om Bryan är glad är 
det gott nog.

Jag tänkte på din gamle vän Bill Mac-
Cormick: Matching Mole och Random 
Hold. Du var aldrig nyfiken på att spela 
i Random Hold?

Jag har pratat med honom varenda 
vecka nu i femtio år. Han ansvarar för 
hemsidan, shopen, vi gör allt det där 
tillsammans, han håller också koll på 
finanserna, men han har en ovanlig 
sjukdom som gör att blodet blir som 
bly, hans händer är förstörda så han 
kan inte längre spela bas, vilket är 
väldigt ledsamt. Jag mottog ett pris 
häromveckan och han följde med till 
ceremonin och jag fick tillfälle att än 
en gång tacka honom för tipset om 
annonsen. När jag lyssnar på äldre 
grejor som 801 och Guy säger att 
han gick i skolan när han hörde Bill 
spela, att det var avgörande för att 
Guy skulle välja basen, att han insåg 
att det fanns mycket mer att göra 
med en elbas än ”thump-thump-
thump”. Bill var väldigt bra, inte bara 
i 801 utan också i Matching Mole, 
det växer med åren, när man lyssnar 
till det. Och i Random Hold fanns 
också David Rhodes som vi gick i 
skolan tillsammans med, så det är 
som en enda stor familj.

Jag har alltid gillar Random Hold och 
alltid undrat varför så få känner till dem. 

Bill kommer att bli glad när jag berättar det  
för honom. 

Du arbetar med David Gilmours nya album nu?
Ja, vi har precis börjat, jag kommer nog att få hålla 
på med det de närmaste två åren. [suckar med ett 
brett leende]

Du var medförfattare till Pink Floyds “One Slip”.
Ja, men det var 1991 eller något sådant, men på 
hans “On An Island” delade jag producentsysslan 
med honom, så vi har fortsatt vårt samarbete. 

Och du hade inga problem med att lära dig de  
gamla Pink Floyd-låtarna innan du följde med på 
Davids turné?

Jo, jag hade verkligen problem! [skratt] Han fick 
visa mig hela tiden, han irriterade Guy också hela 
tiden eftersom David tror att alla kan Pink Floyds 
låtar, men Guy sade, ”jag har ju aldrig spelat dem!”. 
David fick visa mig i köket hur jag skulle spela 
”Wish You Were Here”, jag spelade tolvsträngad 
gitarr så jag fick ta rätt många lektioner från honom 
– dumde dumde dumdum…

Har du tid att göra något eget? ”Firebird”-skivan 
kändes litet som en smärre tidsresa bakåt?

Jag har spelat in ett instrumentalt album som är  
75 % klart, två av spåren jag spelar i kväll är därifrån.  
Och så håller jag på med en skiva med gammal 
spansk musik, den är också klar till 75 %, det är vad 
jag jobbar med just nu. Och så Gilmour-grejorna.

Mer producentjobb i Sydamerika?
Nej, nej, jag har alldeles för mycket at göra redan 
med de här tre projekten!

Mer radio, kanske?
Ja, jag har gjort en del radio, det var kul, en 
utmaning, rätt många program, fjorton stycken.  
Jag fick skriva manus själv och sedan spela in  
dem också. 

Så var det dags för middag och vi skildes och sade 
att vi skulle prata vidare på efterfesten. Jag åkte ner 
på sta’n och åt en bra middag i goda vänners lag för 
att sedan få avnjuta det IB Expo skämmer bort oss 
besökare med varje år: en halsbrytande, fantastisk 
konsert som svängde sig som en berusad mamba 
mellan genrerna, hela tiden överraskande, hela 
tiden med nerv och intensitet. Phils två nya låtar var 
dels en hommage till hans mors favoritmusik, dels 
något som inte stod Quiet Sun långt efter i den här 
kammarmusikaliska sättningen – det blir nog ett 
spännande album när resterande 25 % är på plats. 

Jan-Erik Zandersson

”Med tiden blev vi mer vana, mer  
professionella, vi kallade oss 
för ”inspirerade amatörer” som 
försökte vara proffsmusiker, 
men vi lärde oss snabbt.”

”Vi levererade alltid skivan 
själva till skivbolaget, med 
omslag och allt, ni gör vad ni 
ska, vi gör vad vi ska.”



Nya Upplagan Nya Upplagan Februari 2013Februari 2013 1312 Intervju

Stefan Jarl

Stefan Jarl är känd för sin produktivitet, 
sin egensinnighet, energi och sin ilska. 
Han har gjort 39 filmer, alltid gått sin 
egen väg och alltid upprört någon. 
Stefan Jarl är en människa med ett stort  
hjärta. Han vet precis varför han gör 
film och vad han vill få sagt med sina 
filmer. Han zoomar in och trycker på 
rätt knapp; såväl bildmässigt som 
känslomässigt. Men att gå sin egen 
väg är inget självspelande piano – det 
har det aldrig varit och kommer aldrig 
att bli. Stefan Jarl grundade Folkets 
Bio till sammans med kollegan Ulf  
Berggren 1973 på grund av att det var  
svårt för samhällskritiska dokumentär-
filmer som exempelvis Ett anständigt 
liv att få visning på ordinarie biografer.  

Det blir allt färre oberoende aktörer på 
marknaden, samtidigt som det alltid är 
i de oberoende leden som kreativiteten 
och nytänkandet lever och frodas. 
Hans förra film Underkastelsen, kallades  
av FN:s miljöprogram UNEP för ”en av 
århundradets viktigaste filmer”, han har  
fått titeln Hedersdoktor, arbetat med  
andra regissörer, vunnit fina utmärkelser  
och är allmänt känd för att vara landets  
främste och viktigaste dokumentär-
filmare. Nu kommer han med sin nya 
film Godheten, i vilken människors 
girighet beskrivs. ”Anger is an energy”  
konstaterar John Lydon i PIL:s klassiska  
mattpiskarlåt Rise, och i många fall är 
ilska en drivkraft till att få saker och  
ting uträttade. 

Stefan, det finns folk som tror att 
du alltid är förbannad, är du själv 
medveten om det? 

Nej, men jag läste en artikel om att 
man lever längre om man är ilsken…
Detta faktum följer jag. Det finns så 
mycket att bli förbannad på, så det 
är svårt att hålla käften. Efter att jag 
läst alla tidningar på morgonen så är 
resten av den dan förstörd. 

Din förra film Underkastelsen, var en 
”skräckfilm” som fick mig att ligga 
sömnlös och oroa mig inför framtiden, 
hur känner du själv nu inför den när 
du fått distans till all informationen om 
kemikalierna som vi utsätts för?

Jag har just köpt ett par kalsingar 
som stank av kemikalier och dom 
har jag tvättat 3 gånger redan för 
att bli av med allt. Samtidigt har 
jag samvetskval över att jag vet att 
dom här kemikalierna hamnar i vårt 
vatten, som får fiskarna att byta kön 
och som jag sen dricker. Fy fan. 
Sömnlös ligger jag också, omsluten 
som jag är av flamskyddsmedel och 
PFOS och andra ytaktiva ämnen  
i säng, täcke och lakan. Att skydda 
sig är ett dygnet runt jobb. Eva Röse, 
som var med i filmen och vars blod 

vi undersökte, har slängt ut hela 
möblemanget och barnens leksaker 
och köpt kemikaliefritt och det hade 
jag själv gjort redan tidigare…

Godheten är också skrämmande, och  
skildrar en upp och nedvänd samhälls-
pyramid, där avståndet mellan de rika 
och de som är mindre bemedlade växer.

Visst, vi har på kort tid sålt Folk-
hemmet, avhänt oss makten över 
våra liv till bankerna och Alliansen 
har gett oss en ny underklass som 
tigger och sover på gatorna. Är inte 
det ämne för en skräckfilm?

Efter 39 filmers kamp, har du någon 
gång tänkt: ”Nu ger jag fan i detta?”. 
Vad får dig att fortsätta?

När min fru säjer att nu får du fan 

sluta dammsuga! Gör en film så jag 
får vara i fred! Och då gör jag det!

Om du tittar tillbaka på allt du gjort, 
finns det någonting ur din produktion 
som sticker ut mer än andra, tycker du?

”Tiden har inget namn” som handlar 
om hur en av de sista småbönderna 
på Österlen lägger mössan på hyllan.  
Med den filmen jobbade vi, ”de 
fyras gäng” som Mats Weman 
kallade oss, på högsta konstnärliga 
nivå: foto, klipp, ljud, musik - allt är 
helgjutet, utan några sidoblickar till  
marknadens krav. Den är drygt en 
timme men tog flera år att göra. 
Om jag nu ska vara blygsam, så 
tycker jag fan i mig att den är ett 
mästerverk! Sandrews körde  
upp den på Annandag jul, det kom  
3 personer. Alla tre från Iran och 
när jag snackade med dom var dom 
helt lyriska över filmen… Men så 
har också Iran många fantastiska 
filmregissörer, ta bara Abbas 
Kiarostami och Jafar Panahi! Filmen 
gick högst en vecka på bio och sågs 
väl i stort sett av dom där tre…

När man sett dina filmer så blir man 
rejält engagerad, är det detta du alltid 
förutsätter dig att uppnå med varje film 
du producerar?

Japp, what else?
Girigheten är filmens motsvarighet 
till Ulf Lundells senaste platta, Rent 
förbannat, har du lyssnat på den?

Köpte Lundells cd direkt, texthäftet 
är bäst. Fick Mikael Wiehes senaste 
CD, där är det också några jävligt 
bra låtar på samma tema.

Tommy Berggren lyssnar på Palmes 
”Demokratin och människovärdet”, 
nästan med en uppgivenhet: 
”Demokratins rättigheter kan inte vara 
förbehållna ett visst skikt i samhället, 
det måste vara hela folkets egendom”. 
Idealen har förändrats hur upplever du 
att Socialdemokratin förändrats?

Sveket, det är värst. Ingen står 

längre upp för de grundläggande 
värderingarna inom arbetarrörelsen. 
Man har utan protester låtit Alliansen 
montera ner allt som har med empati 
och solidaritet att göra, dom som en 
gång byggde det här landet ligger 
nu i sina nedpissade blöjor och får 
betala priset för riskkapitalisternas 
miljarder i skatteparadisen. Vet du 
att inget land nånsin genomgått  
en så snabb förändring som vårt?  
Från välfärd till sönderfall på nolltid!  
Och denna situation bemöter  
Stefan Lövén med tystnad och en 
”affärsplan”. Vänstern ägnar sig åt 
interna strider och Miljöpartiets två 
språkrör är båda föräldralediga. 
Och detta i en tid då 16% av ung-
domar mellan 16-24 är arbetslösa 
och 58% i samma grupp har till- 
fällighetsjobb. Vi har på några få år 
fått ett nytt klass-samhälle. Det finns 
ju ingen opposition värd namnet. 
Landet ligger försvarslöst. Skulle 
Putin ha lust att ockupera oss så 
skulle ingen säga ifrån…

Frågade du någon näringstopp om 
de ville medverka och svara på frågor 
i filmen?

Nej, direktörerna är ju utsläppta  
på grönbete nu och det vet dom. 
Dom aktar sig noga för att visa sig. 
Vi lever i en epok av De Rikas Revolt. 
De förmögna vill ha tillbaks vad dom 
tvingats betala till välfärdssamhället 
under de senaste decennierna. 
Dom tio rikaste i landet skulle enligt 
Veckans Affärer kunna betala hela 
vår statsskuld och ändå ha pengar 
kvar till sin lyxkonsumtion och sina 
konstspekulationer.

Hur ska man ge Solidaritet status i en 
värld där mammon regerar?

Ja, Mammon rules in Babylon.  
Men även Babylon övergavs till sist. 
Enda trösten i dag är protesterna  
i arabvärlden, rebellerna på Tharir- 
torget, gatuprotesterna i Grekland, 
England och Italien, Occupy-rörelsen  
och här hemma rörelser underifrån 
som Prekariatet och andra.

Välfärden har industrialiserats och 
människorna är råvaror som bjuds ut till 
lågpris, är det för sent att vrida tillbaka 

Ja, i den meningen att oppositionen 
i princip accepterar allt vad 
Regeringen föreslår. Och nu har 
Alliansen bråttom, dom kanske bara 
har ett drygt år på sig till nästa val att 
fullborda nedmonteringen av väl- 
färden så lagförslag och handlings-
planer travar sig på departementen 
– ifall man skulle förlora valet.  
Vi måste stoppa dom – before the 
last train leave the station!

Fiat money, styr samhället.
Fiat money betyder ju pappers-
pengar utan täckning, dvs nu är 
pengar bara papperslappar utan 
relation till den reella ekonomin. 
Spekulationsekonomin skenar  
hej vilt och skuldberget växer.  
Den största förmögenhetsöver-
föringen någonsin har ägt rum från 
skattebetalarna till bankägarna. 
Sveriges storbanker har på fem år  
kammat hem vinster på 400 miljarder.  
Sanslöst.  Finansindustrin är nu 
världens mest vinstrika någonsin. 

Glöm inte att det bara är 80 år sedan allt rasade  
i den Stora Börskraschen som la USA på sidan!

Tycker du att där är någon skillnad mellan Ikea och  
H & M, vad det gäller inställningen till att tjäna enorma 
pengar på sina varor?

Familjen Kamprads girighet är ju en särskild 
historia, en amerikansk professor berättade för mig 
en märklig historia om Ingvar Kamprad som är för 
sorglig för att berätta här… Stefan Persson tjänar, 
om man slår ihop alla hans företag, 10 miljoner om 
dagen samtidigt som textilarbetarna i Asien knegar 
för några få dollar. En av åtta i världen är kroniskt 
undernärd. Man tar sig för pannan.

Tidigare politiker sitter i toppen i näringslivet,  
i styrelser på investmentbolag. Pengar och politik går 
inte längre sida vid sida, utan arm i arm!

Leif Nylen i Blå Tåget konstaterade ju för flera 
decennier sedan ”att staten och kapitalet sitter 
i samma båt” och sedan dess har det bara blivit 
värre, för att nu nå korruptionens gränser.

Har den ekonomiska girigheten någon gräns, tror du?
Nej, det förstod jag redan som liten när jag läste 
serietidningarnas Joakim von Anka, som hellre 
badade i guld än i badkaret.

”Förhoppningarna är högst där det är minst troligt att 
de uppfylls”, varför är det så?

Det där är en tragisk effekt av ett ojämlikt samhälle, 
som vi nu bygger upp och som professorerna 
Richard Wilkingson och Kate Picket forskat om 
länge. Därför ville jag ha med deras analys i filmen. 
Ett ojämlikt samhälle skadar hela samhället, inte  
bara dom längst ner. Ökat gatuvåld, fler i fängelse,  
fler utslagna i skolan osv. Deras bok ”Jämlikhets-
anden” finns på svenska.

Hur ska vi lyckas få den kollektiva kraften till att 
komma fram igen?

Organisering, folkligt uppror är enda vägen.  
En gång drog jag och några kamrater igång den 
fackliga rörelsen inom vår lilla filmbransch. Nu har 
vi i alla fall avtal och rättigheter som arbetsgivarna 
inte kan nonchalera. Organiserat motstånd menar 
jag med detta lilla exempel är enda vägen.

Vad hoppas du på att få för reaktioner på Godheten?
Jag har ju den uppfattningen att konst kan förändra 
världen, åtminstone människors perspektiv på 
världen. Jag vågar påstå att några av mina filmer 
bidragit till förändring. 

Dina filmer är sällan objektiva, skulle du kunna göra en 
film som betraktar någonting objektivt, i så fall vad?

Nej, nej. All konst är subjektiv. Som konstnär 
förmedlar du din upplevelse till publiken, sen får 
dom hålla med eller inte. Om detta kan jag tala  
i timmar. Zola sa det grundläggande att konst är  
”ett hörn av verkligheten sett genom ett tempera-
ment” fram till Picasso som konstaterade att  
”konsten är en lögn med vars hjälp vi kan skildra  
verkligheten”. Men Albert Camus sa det avgörande:  
”Man kan inte vara en bra konstnär om man inte är 
emot sin tids samhälle”.

När ska du göra du en film om Kungahuset?
Never. Kungen har i år regerat landet i 40 år  
– och vad har han uträttat? Vi har med Folkets 
Bios tillkomst också regerat i 40 år – och vi har 
åtminstone räddat den konstnärliga filmens 
överlevnad. Tihi…

Lars Yngve

”…Alliansen har gett oss en 
ny underklass som tigger och 
sover på gatorna. Är inte det 
ämne för en skräckfilm?”

”Stefan Persson tjänar, om man slår ihop alla 
hans företag, 10 miljoner om dagen samtidigt som 
textilarbetarna i Asien knegar för några få dollar.”

”Jag läste en artikel om att man lever längre 
om man är ilsken…Detta faktum följer jag.”
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Sist vi pratades vid, det var efter förra och utmärkta 
plattan, ”Ett brus” så sa Pelle Ossler att det mycket 
väl kunde vara hans sista skiva.

Ja, , men det säger jag varje gång när jag precis 
blivit klar med en inspelning. Att göra en skiva 
innebär så mycket arbete och att man ger så 
mycket av sig själv att man blir totalt utmattad både 
fysiskt och känslomässigt, säger den förre Wilmer 
X och numera Thåström-gitarristen då vi pratas vid 
någon vecka innan ”Stas” släpps för allmänhetens 
öron. 
Jag och Christian Gabel hade börjat jobba lite med 
en nya platta som innehöll väldigt mycket gamla 
syntar och väldigt lite gitarr. Meningen var att göra 
en glad och livsbejakande platta men så föll hela 
min värld samman och jag hamnade mitt i en kris. 
Det är först nu som jag börjar ana att det trots allt 
finns ett ljus någonstans. Fast om jag tänker efter 
lite så är nog ingen av mina plattor särskilt glad, 
det är liksom inte min grej, menar Pelle och verkar 
småle där i andra änden av telefonluren.

I ryggsäcken har han utmärkta soloplattorna ”Hotel 
Neanderthal” (1997), ”Desorienterad” (2001), ”Den 
siste som kom ut” (2002), ”Krank” (2005), ”Ett brus” 
(2008) och så nya ”Stas” då. Samtliga är plattor som 
bjuder på motstånd, ställer krav men ger så mycket 
tillbaka med all sin aviga poesi och sitt allvar. Plattor 
jag gärna återkommer till.

Pelles influenser finns att hämta lite överallt. När 
intervjun är över pratar vi lite om Neil Young och Pelle 
tipsar om Argentinsk tango och Carlos Gardel och 
någonstans där hittar vi även hans egen musik som 
på många sätt saknar motsvarighet inom Svensk 
musikbransch. Själv blev han lätt överraskad och 
glad när skivbolaget Razzia hörde av sig.

Det händer nog inte allt för ofta men Razzia hörde 
av sig till mig och sa att de ville ge ut en platta 

med min musik och detta utan att 
jag tagit kontakt med dem. De som 
har Razzia är verkligen bra och så 
långt ifrån vad skivbolagsmänniskor 
kan vara, det är fans helt enkelt, 
understryker Pelle med önskvärd 
tydlighet.

På Razzia återfinns hans arbetsgivare 
Thåström, In Flames, James Iha 
(Smashing Pumpkins) och många, 
många fler. Man kan inte heller prata 
med Pelle utan att beröra hans arbete 
tillsammans med medieskygge Joakim 
Thåström. 

Jag har lärt mig genom att arbeta 
med honom. Han är fullständigt sig 
själv och bryr sig inte om vad som 
är inne eller vad folk vill ha, han går 
helt sin egen väg. Han är en riktig 
konstnär i det avseendet, sedan är 
han även väldigt noga med i allt som 
rör hans arbete och han är i ständig 
rörelse.

På senaste studioplattan ”Beväpna 
dig med vingar” (2012) så är det inte 
mycket gitarr från Ossler, men live låter 
han höras desto mer.

Jag frågade om jag verkligen 
behövdes när vi skulle ut och spela 
men han uppmuntrade mig och gav 
mig stort utrymme. Han betonade 
också att en skiva är en sak och live 
är två helt olika saker.

Några spelningar är bokade men 
självklart vill han ha flera. Dock inser 
han att det är svårt att locka publik 
ute i landet men kanske blir det några 
festivalgig till sommaren. Till dess kan 
vi njuta av nya låtar med Pelle Ossler. 
Bara det räcker långt.

Jerry Prütz

Pelle Ossler tack HC!
”Då och då ler jag i mjugg och ett 
lycksalighetens leende smyger sig 
över mungiporna när jag tänker  
på den mycket trevliga aftonen i 
ditt och de typografiska vännernas 
synnerligen goda sällskap. Än en 
gång, tack för ditt initiativ. Ser med 
nöje fram mot framtiden och att det 
våras för fler samman komster. Din 
förhoppningsfulle vän alias HC.”

Hälsningen HC Ericson skickade till 
mig syftade på den ”Typografikväll” jag 
bjudit in till en mörk kväll i november. 
Det var den andra av två kvällar jag 
ordnat i typografins namn men den 
först och enda som HC skulle komma 
att närvara vid. Iallafall kroppsligt. Elva 
dagar efter den minnesvärda kvällen 
nåddes jag av beskedet om HC:s död.

Idén med träffarna var att samman-
föra intresserade och likasinnade 
för att under lättsamma förhållanden 
prata om livets kanske viktigaste 
ämne – typografi. HC var för förstås 
en given och mycket uppskattad 
gäst. Han var så enormt passionerad 
och intresserad av allt och alla. 
Presenterade jag HC för någon 
som han inte träffat tidigare började 
han snabbt fråga ut denna individ 
om precis allting. Inte för att sätta 
personen på plats, utan för att han 
var genuint intresserad av personen 
och vad han/hon tyckte och tänkte 
om saker och ting. Ett mycket sällsynt 
fenomen nuförtiden.

HC såg mycket ljust på framtiden 
och skålade för fler liknande träffar. 
När jag lämnade mötet kl 23 var han 
fortfarande kvar, skrattandes och 
samtalades med sina kollegor. Innan 
jag gick gav jag honom en kram och 
puss på kinden – han var ju trots allt 
min mentor och jag kände mig mycket 

nära honom. Det blev sista gången jag 
såg honom i livet.

Tanken på att en person som gav 
mig så mycket glädje, styrka och 
kunskap bara plötsligt försvann känns 
än idag så fruktansvärt och får mina 
ögon att tåras. HC var så hjärtlig och 
hjälpte mig på så många olika sätt. 
Bland annat var det tack vare honom 
som jag började jobba för den tidning 
som du nu håller i din hand. Det var 
HC och hans son Eric, båda med i 
redaktionen, som tyckte att jag skulle 
göra om formen för Nya Upplagan 
och efter att ha träffat Lars Yngve på 
bokmässan i Göteborg 2009 antog 
jag uppdraget att skapa en re-design 
av tidningen.

Kära HC, 
Jag lovar att aldrig böja mig för de 

du kallade “Nej-sägarna”. Jag lovar att 
fortsätta att drömma och vara en smått 
galen idealist. Något jag vet att du 
skulle uppmana mig till. 

Din historia om stenen som du 
seglade med till Amerika, den för 
jag vidare till mina barn. Liksom den 
fantastiska historien om däcket och 
trädet som blev en tidsmaskin.

Du lärde mig mycket mer än 
du någonsin kan ana om vad som 
verkligen är viktigt livet.

Du har, i seriffer, huggit in ditt namn i 
mitt hjärta.

Tack HC! Det har varit en ära att få 
lära känna dig.

Nu fortsätter arbetet. Tills vi 
ses igen... SCINTILLAE PARVAE 
PRAEBENT INCENDIA MAGNA

Marcus Gärde

Meningen var att Pelle Ossler skulle göra en 
glad platta. Men en livskris, psykofarmaka och 
terapi kom i vägen. Nu ligger dock nya plattan 
”Stas” klar.

INNERSt INNE ÄR NOg MÄNNISkAN gOD?

Jag är så glad ( egentligen är det fel 
ord i sammanhanget men…) Jo jag 
känner mej glad och hoppfull över 
att media de senaste dagarna, den 
senaste tiden, ja faktiskt så gott som 
varje dag, förmedlat information om 
barn och unga som farit- och far 
illa. Den fastspända flickan Nora, 
barnet i Borås som tvingades utstå 
häxutdrivning, och alla våldtäkter som 
det nu verkar tillåtet att rapporteras 
om efter våldtäkten i Indien. Det var 
som om svensk media behövde se att 
det här även händer utanför Sveriges 
gränser och tänka: ”jaha, då kan Vi 
skriva om det också”.

Våldtäkter, incest, sexuella 
övergrepp har alltid skett och kommer 
alltid att ske, men eftersom media lagt 
tabu (ett sorts censurlock) vad gäller 
rapportering om det, så har alla de 
utsatta barnen och ungdomarna aldrig 
kunnat haft någon egentlig chans att 
bearbeta händelserna. JA! Jag lägger 
en del av ansvaret på media eftersom 
deras tystnad sårar barnen. Det blir 
ytterligare ett övergrepp för dom när 
Maria Larssons röst på P3 talar om för 
dom att det inte finns någon vanvård 
i Sverige idag. Barnen har fel, säger 
Maria Larsson indirekt, när dom påstår 
att dom blir slagna eller utnyttjade på 
olika vis.

Deras tystnad och politikernas 
totala brist på empati lägger sej som 
en svårandad smog över problemen 
och gör traumat än värre.

Varje dag hör vi ju nyhetsankare 
tala om krig och svältande barn, så de 
ensamkommande flyktingbarn eller de 
krigsdrabbade barn som bor i Sverige 
nu, ser att det finns fler barn som 
har det på samma vis, och eftersom 
media rapporterar kring det kan de 
här barnen börja bearbeta. Men ett 
incestoffer eller slaget fosterbarn får 
aldrig den chansen att se att det finns 
andra i samma situation… Förstår ni 
vad jag menar? Norge ligger långt före 
oss i rapporteringen om olika typer 
av övergrepp. I Norge har barnen ett 
större skydd och de som döms för 
övergrepp får ett längre straff. Det 
är visserligen inte straffet i sej som 
avskräcker förövaren eller ”botar” 
denne, men nog sjutton ska det svida 
lite när man ger sej på ett barn? Det 
gör mej alltså varm inombord när jag på 
Aftonbladets ledare läser ” Ungdomar 
hamnar i sluten psykiatrisk vård eller 
kanske ännu värre inom rättspsykiatrin 
där de låses in trots att de inte har 
begått något brott”.

För ett tag sedan rapporterade SVT 
om dagismannen som får fängelse 
för övergrepp mot barn, och har 
dessutoom kunnat läsa i DN, SvD  och 
sydsvenskan följande: ”En 32-årig 
man i Malmö döms till fyra år och tre 
månaders fängelse för grov våldtäkt 
och för ett fall av sexuellt övergrepp 
mot barn”.

Och allt det här har svensk media 
rapporterat, trots kidnappnings-
dramat i Algeriet. Det ena behöver 
inte utesluta det andra, man 
kan alltså rapportera om både 
kidnappningsdrama OCH övergrepp!

Inte att detta gör mej nöjd, men jag 
gläds åt att media äntligen vågar se hur 
det ser ut här hemma…. ”Sverige är ett 
samhälle som struntar i sina svagaste 
ungdomar”./ Aftonbladet.

Vi (media) börjar våga prata om 
problemet vilken innebär att vi (media) 
måste ha insett att det faktiskt finns 
ett problem. Och när vi nu kommit en 
liten, liten bit i att först förstå att det 
finns ett problem och sedan vågat 
börja prata om det, kanske vi kan få 
till en förändring – lagförändring som 
ger barn och unga det skydd som dom 
behöver.

 Det finns ingen ”quick fix” på våra 
barns elände, men genom att gestalta 
dom, sätta ord på det, och genom 
att nyheter visar bilder, radion pratar 
och tidningarna skriver, så får de här 
utsatta barnen en fristad i tanken om 
att det finns fler som har det som mej, 
och om tv säger att man inte får röra 
barn på det här viset så kanske det är 
sant.

Jag minns att jag från min egen 
tid som utsatt barn, inte någon gång 
hörde någon utomstående, media, 
grannar eller för den delen skola, prata 
om att det var förbjudet att utsätta 
barn för det som jag utsattes för. Jag 
trodde jag var ensam om det. Och tron 
att ingen någonsin kommer få veta det 
här och därför kommer det aldrig sluta 
– den vissheten vägde så tungt att jag 
många, många gånger tänkte ta mitt liv.

Jag var ett fosterbarn utan 
rättigheter, därför fick man göra hur 
man ville med mej och min kropp.

Idag, tack vare att media så 
sakteliga börjat vidröra detta förbjudna 
ämne, så finns det hopp även för 
dagens barn och morgondagens barn.

Jag tror på en god framtid.
Jag tror på människan för innerst 

inne, är hon nog god!

Sofia Rapp Johansson

JAg, BöCkER OCH BIBBLAN

När jag var liten tycket jag inte alls om böcker. Böcker 
var min och mina syskons fiende. Det kändes som 
om böckerna hade kidnappat vår kära mor ifrån 
oss. Så här var det, efter revolutionen försämrades 
våra levnadsförhållanden mycket. När vi förlorade 
allt, förlorade vi även vår mor. Likt Madame Bovary 
flydde hon in i böckernas värld. Där satt hon och 
läste allt från Emily Brontë till Emile Zola, från Ernest 
Hemingway till Charles Dickens och Leo Tolstoj. 
Sedan dess har mor aldrig kommit tillbaka till oss 
och hon är fortfarande kvar i böckernas bubbla. Men 
numera sitter hon vid sitt kök i Rinkeby medan min 
far serverar henne te och bullar i blommigt förklädde. 
Samma machogubbe som reste land och rike och 
tävlade i brottning. Samma machogubbe hade brutit 
alla kontaktar med min mellanbror efter att han hade 
hittat honom i fart att dammsuga i sitt nya hem medan 
hans unga hustru målade sina naglar. Far kallade 
honom då för toffel och fjolla. Åren i Sverige har gjort 
pappa till feminist, bullpappa och idoltittare, vilket 
underlättar för mor att leva kvar i bokbubblan.

Men om jag hade ett bibliotek då skulle jag fylla det 
med böcker som har kostat många i många länder 
deras liv. Jag skulle även haft min handikappade brors 
diktsamlingar. Diktsamlingar som kostade honom sex 
års fängelse och årtal av tortyr. Han fick polio när han 
var fyra år och sen dess har han suttit i rollstol. Snart 
fyller han 50 år och han är som ett rullande bibliotek 
som kan citera stora skalder och filosofer. I mitt 
bibliotek skulle jag ha en stor salong där han kunde 
rulla runt och berätta sagor för oss andra. Denne 
papperslöse poet, berövad rätten att äga ett pass för 
att lämna sitt land skulle kunna rulla fritt och smaka på 
yttrandefrihetens sötma.

Å andra sidan, om jag hade ett stort bibliotek, då 
skulle jag få plats med alla mina fantastiska vintage-
föremål och textiller som jag samlat i decennium, 
utan att behöva fylla vindsförråd, källare och vänners 
vindsförråd till bristningsgränsen. Nyligen fick 
jag ett mail från en kvinna som till min stora glädje 
berättade att hennes lilla dotter, som tycker mycket 
om mig, har döpt sin hamster till Zinat. Det måste vara 
karma som signalerar mig att det är dags att banta 
ner hamstrandet. Jag tycker faktiskt synd om lilla 
hamstern som får heta Zinat resten av sitt liv utan att 
andra hamstrar kan uttala hennes namn. Samtidigt 
riskerar denna hamster att bli utmobbad av HD 
(Hamster demokraterna).

Hur som haver; -I mitt bibliotek kommer det att 
finnas ett stort rum där alla mina filmer kan smygas 
in. Självklart inreder vi ett rum till mysig biograf så vi 
kan se filmer tillsammans där. Precis utanför hamnar 
hyllorna som märks med ”Filmer” och inte någon kod 
i stil med He.02/VC. Även filmlitteraturen placeras 
i anslutning så man kan förkovra sig mer om man 
blir intresserad. Ibland får personer som Nils Petter 
Sundgren, Denize Karabuda, Helena Bergström och 
Harald Hamrell m.fl. dyka upp och berätta om film 
utifrån sina erfarenheter.

En bra scen måste också finnas! Jag har uppträtt 
flera gånger runt om i landet just på bibliotek, allt från  
allvarliga föreläsningar till roliga shower som till 
exempel när vi satte upp ”Fyra blattar är fler än fem 
svennar” i Solna bibliotek våren 2008. Titeln fick jag 
förstås av TV-klassikern, ”Fem myror är fler än fyra 
elefanter” som min lille son älskar. Nu är han fem år 
och spökskriver den här krönikan åt mig. Nästan.  
Han leker i varje fall med mjukisdockan spöket Laban 
och hittar påegna historier.

Och med tanke på att jag aldrig får tillbaka mina 
egna böcker som mina väninnor ”lånar” då tänker jag 
inte alls låna ut mitt bibliotekets böcker. Vill man läsa 
en bok då får man banne mig stanna kvar och läsa 
den på plats. Men oroa dig inte här finns det möjlighet 
till både över nattning, veggiemat och alkoholfria 
fruktdrinkar med ekologisk Spirulina samt spikmattor 
och mantra stunder. Välkommen till mitt bibliotek. 
/Zinat Pirzadeh

Vissa personer som är gravida kan 
känna ett begär av att vilja äta och 
dricka diverse ting. De får så kallade 
cravings. Det kan vara allt ifrån lakrits 
och glass till rengöringsmedel och 
murbruk.

Jag har den senaste tiden upplevt 
att cravings kan uppstå även om man 
inte är gravid.

En söndagskväll för ett par veckor  
sedan gick jag med min kära vän och 
tillika granne till Pickwick Pub i Malmö  
där vi mötte upp två guinness-
drickande kompisar. Efter ett par  
timmar vid den varma brasan 
promenerade vi hemåt, i riktning mot 
Möllevångstorget.

Strax innan vi släppte av den första  
i sällskapet pekade han ut ett grön-
saksstånd på Ystadsgatan där han 
nyligen upptäckt pomelon, den största 
frukten i släktet citrus. Han talade sig  
varm för den exotiska, gulgröna 
främlingen innan han vek av hemåt.

Hans beskrivning av frukten lät  
mystisk. Jag förstod inte alls förklar-
ingen av hur den skulle ätas. Vi tre som  
blev kvar ute på gatan såg en kort stund  
på grönsaksståndet, tog tag i varsin  
pomelo, klev sen in i den lilla kvarters-
butiken och betalade för oss.

De som skaffar barn känner kanske 
att livet delas in i ett ”före” och ett ”efter”.  
Den där kvällen hände det även mig.

När jag kom hem skar jag upp en 
stor bit av tvåkilosbollen och började 
utforska dess insida. Hänförd bröt 
jag upp det tjocka, mjuka skalet och 
plockade loss en av de stora klyftorna. 
Jag drog bort skinnet som omgav 
det kraftiga köttet. Det kändes både 
saftigt och torrt på samma gång. Små, 
små fruktköttskristaller bildade ett 
helt perfekt mönster därinne och sken 
svagt gulrosa mot mig.

Jag har sedan dess ätit pomelo varje 
dag, och ibland har jag lust att ta ett 
foto av de fulländade klyftorna istället 
för att äta upp dem.

Men att inte äta upp dem är omöjligt. 
Att tugga på pomelo känns som att  
tugga på mjuk is med frisk, lite söt  
smak. Ibland med en touch av 
grapefrukt, fast utan beskan.

Helt enkelt underbart.
Pomelon, eller Citrus Maxima, 

härstammar från Sydostasien och 
kom till Västindien med den brittiske 
kaptenen Shaddock i slutet av 
1600-talet. På vissa platser kallas 
den c-vitaminrika guldklimpen för just 
shaddock, och tros tillsammans med 
mandarinen vara upphovsmakare till 
den välkända hybriden apelsin.

I Kina kallas pomelon för Reunion 
Fruit, och ett avkok av skal och blad 
används vid rituella bad för att rensa 
kroppen från ondska.

Kärt barn har många namn. Så har 
även kär frukt.

Vid graviditet kan cravings bero på 
tillfällig brist på näringsämnen. Vad 
mitt begär beror på är oklart, men 
uppenbarligen har pomelon något jag 
behöver.

Jag tar en tugga till.

Elin Samuelsson

FöRE OCH EFtER

Bokmässan i Göteborg 2009, där besluten om att förnya Nya Upplagan togs.  
Från vänster: Eric Ericson, HC Ericson och Marcus Gärde.
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Artur Domoslawaski:  
Ryszard kapuściński 
A Life

Cyril Hellman

Överallt där han kom ville Ryszard 
Kapuściński bli älskad. Efter att ha 
luffat sig runt genom tredje världen 
hade han på ålderns höst blivit en 
världsreporter och författare med 
kultstatus. Den enda journalist 
mig veterligen med fanclubs över 
hela världen. Men integritet brukar 
journalister anse vara sin viktigaste 
egenskap. Strax före sin död 2007 
anar Kapuściński det värsta. Han 
avskyr och räds kritik men nu kommer 
den att komma. Kommunistpartiets 
arkiv har öppnats. En rörande scen 
mot slutet i Artur Domslowaskis 
biografi My Life visar hur Kapuściński 
för att visa sin sympati kommer till en 
boklansering av sin, för sitt samarbete 
med säkerhetstjänsten, kritiserade 
kollega Krzysztof Teodor Toeplitz. 
Strax därefter avlider Kapuściński 
och fyra månader senare kommer 
polska Newsweek med en närmast 
smädande, lång artikel om Polens 
populäraste författare sedan Joseph 
Conrad. Artikeln får genomslag på 
kultursidor över hela världen.

Den första biografin över Ryszard 
Kapuściński har debatterats flitigt 
på kultursidor i länder som England 
och Italien där Kapuściński alltsedan 
80-talet varit en superstjärna. För att 
inte tala om i Polen där kollegan och 
forna beundraren Artur Domoslawskis 
bok gavs en mera passande titel 
”Kapuiscinsky icke-fiktion”. Andra 
talande titlar skulle kunna vara ”Kritik”, 
”Kill Your Idols” eller ”Slå in öppna 
dörrar”. Som en röd tråd löper kritiken. 
Kritiken är inte aggressiv eller osmaklig 
men konsekvent på alla plan. Främst 
ligger diskussionen i om vad som 
är journalistisk? Anser man att new 
journalism, det vill säga reportage 
som skildrar skribentens upplevelser 
och vill dra subjektiviteten till sin 
spets så att den skildrar en form av 
allmängiltighet inte är journalistik då 
skrev inte Kapuściński journalistik. 
Snarare skönlitteratur i tradition 
med George Orwell eller en annan 
dyrkad machoman, äventyrare, 
historieberättare och ljugare Ernest 
Hemingway.  

Kapuściński skarvade. Han 
bandade inte, tog inte alltid 
anteckningar men skildrade atmosfär, 

lukter stämningar med en närmast 
sensuell närvaro. Han ansåg att 
reportens fem viktigaste egenskaper 
är närvaro, att se, lyssna, empati och 
tänka. Från början historiker och 
hobbypoet vilket antagligen bidrog 
till språkkänslan liksom att hans 
reportage inspirerade av franska 
Annaelsskolan och i likhet med Bruce 
Chatwin blev som historiska essäer. 
En äventyrare som i brist på pengar 
stannade kvar och färdades bland 
vanliga människor och gav oss sina 
ögon. Kritik genom åren är att det var 
turistreportage. Jag tror att orsaken till 
varför hans reportage från ändå blev 
så populära berodde inte enbart på att 
de var välskrivna utan Västs samvete 
över kolonialismen. Kapuściński 
gjorde det som han menade att bara 
en reporter kan göra, skildrade en 
sida. I Kapuścińskis fall, folket och 
frihetskämparna mot kolonialmakten. I 
Angola var han beväpnad och delaktig 
på kubanernas och gerillans sida. Det 
spär på bilden av en macho äventyrare 
och leder till en annan genomgående 
kritik. Det som skulle kunnat vara 
bokens mest rafflande kapitel: 
Genomgången av partiarkivets fil. 

Kapuściński var kommunistisk 
partimedlem 1951-1981 och 
frotterade sig med högt uppsatta 
medlemmar på ambassader världen 
över. Under täckmantel ”Poeten” 
lämnade han några gånger rapporter 
om situationen i länder han besökte. 
I Angola väntade han av hänsyn till 
gerillan med sitt reportage. I USA 
hjälpte vid tiden 400 journalister 
CIA, varav några Pulitzer vinnare. Att 
hjälpa sidan man sympatiserar med 
genom att vara tyst handlade inte om 
situationen med kalla kriget. Sånt 
sker i alla krig. Bra journalister har 
patos. Under till exempel 90-talet kom 
utrikesjournalister i Sarajevo överens 
om att vara tysta om insmuggling av 
vapen. Det viktiga är det som boken 
inte tar upp, att Kapuściński hade 
omdömet att inte ange specifika 
personer så att de skadades. 

Författaren frågar sig ofta varför 
Kapuściński aldrig kom med kritik 
mot Stalinisimen. Kapuściński var 
uppväxt i fattiga polska gränsstaden 
Pinsk (idag Belarus i Vitryssland) 

under tysk och sovjetisk ockupation där alla visste om 
någon som deporterats till slavliknande arbetsläger 
som Gulag. Men som röster i boken understryker, 
för att tillhöra den lilla minoritet intellektuella som 
fick resa över hela världen var partimedlemskap ett 
måste. Öppen kritik mot systemet var inte att tänka 
på. Kapuściński fick däremot utlopp för kritik mot 
kommunism i reportage från totalitära stater. Särskilt 
i internationella genombrottet Kejsaren, skildringen 
från Haile Selassies hov som kritiseras i boken (och 
fick rastafaris i London att demonstrera) för att han 
kanske inte ens har intervjuat kejsarens tjänare. 
Antagligen gjorde han inte det för boken är snarare 
en modern version av Machiavellis Fursten. En kritik 
av tidens Polen mer än Etiopien. 

Han log mot alla. Det var inte bara en 
överlevnadsmekanism. Här uppträder mellan raderna 
den mest befogade kritiken. En författare vill bli 
älskad men en journalists främsta uppgift är inte att 
vara till lags. Uppgiften är att tolka verkligheten. I 
den amerikanska upplagan av Shaernas Shah, om 
revolutionen i Iran, strök Kapuściński femton sidor om 
CIA’s närvaro. Jag blir besviken. Det var Kapuściński 
andra bok på engelska och chansen att den 
aldrig blivit utgiven och Kapuściński inte blivit den 
superstjärna han blev fanns. Å andra sidan kunde 
den blivit ännu mer hyllad om han hållit sig till polska 
versionen. Beskrivningar som ”hal” och ”bakslug” var 
antagligen delar av hans personlighet, egenskaper 
som krävs om man ska springa omkring med gerillan i 
Afrika och Latinamerika.

Samtidigt, vid tiden gick Kapuściński ur partiet 
och då skildrade för första gången hemlandet i 
reportage om varvsarbetarnas protester i Gdańsk 
och skrev den i mitt tycke extremt objektiva Imperiet 
om Sovjetunionens fall. Frågan man efter läsningen 
ställer sig är, var Kapuściński opportunist? Jag är 
inte så säker. Kapuściński var närmast besatt av 
utrikesreporterns viktigaste egenskaper: vara rätt 
i tiden, på rätt plats vid rätt tidpunkt och skildra 
historien vilket han utifrån sina förutsättningar gjorde. 

Sällan har jag läst biografier där de kritiska 
rösterna är för många. Någon i boken säger att 
som litteratur kommer inte Kapuściński överleva 
1900-talet. Närmast rättshaveristiskt återkommer 
författaren till en brittisk blurb där det står att 
Kapuściński skulle varit vän med Allende, Che 
Guevara och Lumumba. Förläggaren skrev blurben. 
När Kapuściński i en intervju ställdes mot väggen 
sa han att det ”bara” var Allende han har träffat. Här 
framträder reportern, en journalist ljuger inte om sånt 
här medan en författare mycket väl kunnat göra det ty 
mytomani tillhör yrket. 

Kapuściński menade att hans sätt att använda 
detaljer, som är så viktigt i reportage, handlade om 
att styrka essensen. Han hade velat göra en triptyk 
om maktens mekanismer och i utkastet till det som 

efter Kejsaren, Shaen av Shahs skulle 
bli boken om Idi Amin, men lades åt 
sidan för Imperiet, skrev Kapuściński 
om hur han på julaftons morgon 1974 
såg Idi Amin susa förbi i en landrover: 
”He raced along, crossed a junction 
(in spite of a red light) and waved at 
someone (whom? There wasn’t a 
soul in sight). I could have sworn I 
heard his laughter, still loud as it faded 
into the distance.” Idi Amin var känd 
för att uppträda som ett glatt barn 
om morgonarna för att om kvällarna 
utbrista i raseriutbrott eller drabbas av 
depression. Givetvis har Kapuściński 
inte sett Idi Amin skratta, antagligen 
inte ens sett honom susa förbi i en 
landrover. Men chansen att Idi Amin 
skrattade på julaftons morgon är stor. 
Och hur mycket bättre skrivet är inte 
detta än om det skrivits av någon som 
gjort ett korrekt återgivet reportage 
och skrivit om en landrover han bara 
såg?

Kapuściński var mer av en författare 
än journalist. Han tillät sig brodera 
ut och tolka stämningar, skildra 
människor med psykologisk skärpa. 
Synen på afrikaner, latinamerikaner 
och hans orientalism är stundom 
föråldrad. Den följer kolonial 
västerländsk litteraturtradition sedan 
Kipling. Men politiskt var inte hans 
reportage dubiösa, jämför med 
70-talets svenska reportageböcker. 
Kapuścińskis reportage gick oftast 
förtryckaren. Att förtrycket i tredje 
världen skildrades så bra berodde på 
förtrycket hemma i Polen. Reportagen 
blev en metafor för hemlandet. Hur 
skulle han annars publicerats där? 
Socialismen i tredje världen som han 
tog parti för var också av ett annat 
slag. I Chile var vänstermänniskor 
de som förföljdes, torterades och 
mördades. I Polen de som satt 
på bästa lägenheter, bil, kyl, frys 
och när nästa steg i kommunistisk 
kommersialism misslyckades, 
ransoneringskupongerna och ökat 
förtryck. När situationen i Polen och 
Sovjetunionen blev ohållbar valde 
Kapuściński att i likhet med sina 
reportage från övriga världen välja rätt 
sida. Folkets.

Noam Chomsky är professor emeritus i lingvistik 
och filosofi vid Massachusetts Institute of  
Technology i Cambridge, Mass. Hans senaste 
bok Gaza in Crisis är skriven tillsammans med 
Ilan Pappe.

Översättning: 
Lotta Askaner Bergström

Den amerikanska dagstidningen Wall Street Journal 
rapporterade från den sista utrikespolitiska debatten 
i presidentvalskampanjen. Man observerade att 
”det enda land som nämndes oftare (än Israel) var 
Iran, som av de flesta länder i Mellanöstern ses 
som det största säkerhetshotet i regionen.” Båda 
presidentkandidaterna ansåg att ett Iran, försett med 
kärnenergi, är det allvarligaste hotet i området och 
kanske i hela världen, som Romney uttryckte det. Han 
upprepade en konventionell åsikt.

Presidentkandidaterna tävlade om vem som 
stod mest på Israels sida. Ändå var de israeliska 
regeringstjänstemännen inte nöjda. De hade 
”hoppats på mer ’aggressiva’ formuleringar från 
Romney”, enligt journalisterna. Det räckte inte att 
Romney krävde att Iran inte skulle få lov att ”uppnå 
möjlighet att använda kärnenergi”.

Araberna var inte heller nöjda, eftersom de 
arabiska farhågorna om Iran ”diskuterades utifrån 
säkerhetsbehoven för Israel snarare än för hela 
regionen.” Arabernas problem ignorerades i stort 
sett – återigen en konventionell metod.

Liksom en mängd andra rapporter om Iran, 
lämnar artikeln i Wall Street Journal viktiga frågor 
obesvarade: Vem är det som ser Iran som det 
allvarligaste säkerhetshotet? Och vad tycker 
araberna (och resten av världen) att man borde 
göra åt det hotet, vad det nu består i? Den första 
frågan är lätt. ”Hotet från Iran” är till största delen 
en västerländsk fix idé som delas av diktatorerna i 
arabvärlden, men inte av befolkningen i de arabiska 
länderna.

Det finns många opinionsundersökningar som 
visar att invånarna i de arabiska länderna till stor del 
ogillar Iran, men de ser inte landet som ett allvarligt 
hot. Istället ses Israel och USA som de stora hoten, 
och det finns många, ibland en stor majoritet, som 
tycker att iranska kärnvapen är en motvikt till detta 
hot.

I USA finns det högt uppsatta personer som 
tycker som medborgarna i de arabiska länderna. 
Ett exempel är general Lee Butler, som tidigare var 
chef för USA:s strategiska befäl. 1998 sade han: 
”I den kittel av fiendskap som vi kallar Mellanöstern 
är det extremt farligt” att ett land, Israel, har en 
stor kärnvapenarsenal, vilket ”inspirerar de andra 
länderna till att göra likadant.”

Vad som är ännu mer farligt, är den kärnvapen-
avskräckande strategi som Butler var med och 
skapade under många år. En sådan strategi, skrev 
han 2002, är ”ett recept för ren katastrof”. Han krävde 
att USA och andra länder med kärnvapen skulle ta 
sitt ansvar enligt icke-spridningsavtalet och göra 
uppriktiga försök att eliminera kärnvapen.

Länderna har ett juridiskt ansvar att göra 
allvarligt menade försök i den riktningen, 
fastlog Internationella domstolen 1996: ”Det 

finns en skyldighet att i god tro 
driva förhandlingar som leder till 
kärnvapennedrustning i alla dess 
aspekter under sträng och effektiv 
internationell kontroll.”

En stor majoritet av medborgarna i 
världens länder tycks dela arabernas 
syn på det hotet från Israel. Alliansfria 
rörelsen har gett sitt tydliga stöd till 
Irans rättigheter att anrika uran, senast 
på toppmötet i Teheran i augusti 2012.

Indien, som är det folkrikaste 
medlemslandet i Alliansfria rörelsen, 
har kunnat kringgå USA:s ekonomiska 
sanktioner mot Iran. Med indisk 
renoveringshjälp ska hamnen i den 
iranska staden Chabahar länkas 
till Centralasien via Afghanistan. 
En ökning i handelsförbindelserna 
har också rapporterats. Detta och 
andra naturliga samarbeten skulle 
förmodligen utökas och förbättras 
väldigt mycket, om inte USA hade 
pressat regionen så hårt.

Kina, som har observatörsstatus i 
Alliansfria rörelsen, agerar på liknande 
sätt. Kina breddar utvecklingsprojekt 
västerut. Bland annat har man börjat 
rekonstruera den gamla Sidenvägen 
från Kina till Europa. Höghastighetståg 
sammanbinder Kina med Kazakstan 
och går ännu längre västerut. 
Förmodligen kommer järnvägslinjen 
att gå till Turkmenistan, som har rika 
energitillgångar, och sedan via Iran till 
Turkiet och Europa.

Kina har också tagit över den 
stora hamnen i staden Gwadar i 
Pakistan. Det innebär att hamnen 
kan ta in olja från Mellanöstern och 
undvika de tungt trafikerade Hormuz- 
och Malaccasunden, som båda 
kontrolleras av USA. Pakistansk press 
rapporterar att ”Råolja som importeras 
från Iran, staterna runt Persiska viken 
och Afrika skulle kunna transporteras 
landvägen till nordvästra Kina via 
hamnen i Gwadar.”

På Alliansfria rörelsens toppmöte i 
Teheran upprepades det långvariga 
förslaget att minska eller omintetgöra 
hotet från kärnvapen i Mellanöstern, 
genom att bilda en zon fri från 
massförstörelsevapen. Att försöka 
åstadkomma en sådan zon är definitivt 
den rakaste och minst mödosamma 
vägen för att slippa hoten. Och 

praktiskt taget hela världen står bakom 
en sådan lösning.

Det såg ut att bli ett lysande 
tillfälle att vidareutveckla förslaget 
i december, när en internationell 
konferens i ämnet planerades i 
Helsingfors. En konferens hölls, men 
inte den som var planerad. Det var 
bara icke-statliga organisationer som 
deltog i den konferens som faktiskt 
ägde rum, som Finlands Fredsförbund 
bjöd in till. Den planerade 
internationella konferensen stoppades 
av Washington, kort efter att Iran gick 
med på att delta.

Regeringen Obamas officiella 
anledning till att konferensen 
stoppades var ”politisk oro i regionen 
och Irans trotsiga hållning i frågan 
om icke spridning av kärnvapen”, 
enligt rapport från nyhetsbyrån AP. 
Dessutom: brist på samsyn ”om hur 
man ska förhålla sig till konferensen.” 
Detta är den godkända och 
accepterade anledningen, som syftar 
på att regionens enda kärnvapenmakt, 
Israel, vägrade delta i konferensen. 
Israel kallade uppmaningen att delta 
för ”tvång”.

USA:s regering står uppenbarligen 
fast vid sin tidigare åsikt att ”det blir 
inte de rätta förutsättningarna om 
inte alla länder i området deltar.” USA 
kommer inte att tillåta att det blir möjligt 
för internationella organ att inspektera 
Israels kärnanläggningar. USA 
kommer inte heller att offentliggöra 
någon information om ”de israeliska 
kärnanläggningarnas beskaffenhet 
och omfattning.”

Nyhetsbyrån i Kuwait rapporterade 
omedelbart att ”de arabiska 
staterna och Alliansfria rörelsens 
medlemsstater är eniga om att 
fortsätta arbeta för att få till stånd 
en konferens för att skapa en zon i 
Mellanöstern som är fri från kärnvapen 
och alla andra massförstörelsevapen.”

I december godkände FN:s 
generalförsamling en resolution 
som kräver att Israel skriver under 
icke-spridningsavtalet. De som 
röstade emot var den vanliga gruppen: 
Israel, USA, Kanada, Marshallöarna, 
Mikronesien och Palau.

Några dagar senare utförde USA 
ett kärnvapentest och förvisade ännu 

en gång internationella inspektörer 
från testområdet i Nevada. Iran 
protesterade, liksom borgmästaren i 
Hiroshima och några fredsgrupper i 
Japan.

Om en kärnvapenfri zon ska 
etableras, så måste naturligtvis 
kärnvapenländerna samarbeta: I 
Mellanöstern skulle det vara USA och 
Israel, men de vägrar. Det är samma 
sak på andra ställen. Det finns liknande 
zoner i Afrika och Stillahavsområdet 
där man får vänta med att införa 
kärnvapenfria zoner, eftersom USA 
insisterar på att behålla, och till och 
med utöka, kärnvapenbaser på de öar 
som de kontrollerar.

Samtidigt med de icke-statliga 
organisationernas möte i Helsingfors, 
hölls en middag i New York under 
beskydd av Washington Institute for 
Near East Policy, som är en förgrening 
av den israeliska lobbyn.

Enligt en entusiastisk rapport i 
israelisk press från ”galan”, försäkrade 
Dennis Ross, Elliott Abrams och andra 
”före detta topprådgivare till Obama 
och Bush” för de församlade, att 
”presidenten kommer att anfalla (Iran) 
nästa år om diplomatiska metoder 
misslyckas.” En fin present i juletid.

Amerikanerna är knappast 
medvetna om hur diplomatin än en 
gång har misslyckats, av det enkla 
skälet att nästan ingenting rapporteras 
i USA om hur det går med den 
mest självklara lösningen på ”det 
allvarligaste hotet” – att etablera en 
kärnvapenfri zon i Mellanöstern.

N. Chomsky

Det största hotet mot  
fred i världen
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Det är kallt, en av de första riktiga 
vinterdagarna i Malmö. Om några 
minuter öppnar kaféet i Malmö 
konsthall. Ännu några huttrande 
minuter. Jag hinner se mig runt på 
de stora områden, som byggs om, 
byggs upp. Triangeln har blivit en helt 
ny stadsdel. När dörren öppnas är 
det konsthallschefen Jacob Fabricius 
som bjuder in. Jag hinner gratulera 
honom till nya jobbet som chef för 
Charlottenborg i Köpenhamn, innan 
han ilar vidare till dagens uppgifter. 

Jag slår mig ner. En av mina 
älsklingsplatser att jobba från. Innan 
jag bodde i Malmö for jag ofta hit. 
Ibland gick hela dagar, där jag bara 
fikade och satt och snackade. Jobb 
alltså. Inget latande. Mer lattande! 
(Förlåt!)

I tankarna har jag den stora 
tomheten. För någon dag sedan 
såg jag den gestaltad i Tiril 
Hasselknippes examensutställning på 
Konsthögskolans galleri i Malmö. 

Ett rum brukar omsluta en. Tänker 
på inredningar, hur det ser ut i vissa 
tidskrifter, som hälsar på hemma hos 
kändisar eller i IKEA-katalogen. För 
att inte tala om oändliga tv-program 
där hopplösa människor ska få 
hjälp att göra mysigt hemma. Alltid 
är det samma sak. Möblemanget 
ska dels omsluta och dels visa upp 
en fin personlighet. Originellt men 
igenkännligt. En stor kram med egen 
doft, alltså. Men vad är detta? En 
estetik slät som en nybakad vetebulle? 
Men har då estetiken ingen idé? 
Förstås, men vilken då. Hur ska jag 
kunna ramla ner i denna tomhet fylld 
av betydelser. Betydelser vars trådar 
laddas av samhällets ekonomiska och 
politiska högspänningsledningar.

Det var precis nåt sådant Tiril 
Hasselknippe byggt upp. Mjukt vitt 
tjockt papper böjt kring stommar 
som kunde fogas till varandra. Då 
hon lagt ihop dem har egenartade 
landskap uppstått. På ett sätt liknar 
de en målning av Caspar David 
Friedrich från ishavet och jag tänker 
grundstötning, förlisning, alle man över 
bord, vi sjunker. På ett annat sätt är 
det en inredning som böljar och reser 
sig. Hon har öppet redovisat både 
häftklamrarna, som fixerar pappret, 
och metallkonstruktionerna, som 
tvingar bitarna samman. Ja, det kanske 
är samma sak, för i båda fallen ges 
en föreställning av genomklappning. 
Inte riktig undergång mer en möjlig 
genomgång. Hur baksidan ser ut, 
baksidan som ofta är brutal ekonomi, 
det vill säga härskande tankegångar.

Det är inte konstigare än att jag 
väljer vilket apotek jag köper mina 
huvudvärkstabletter på eller var jag 
hämtar ut min medicin, då jag är sjuk. 
Det står apotek, men betyder också 
riskkapitalbolag. Det betyder flera 

apotek i Malmö eller Tomelilla men inga apotek 
alls i glesbygden. Miltals att åka för dem som inte 
är lönsamma. Precis som med posten. Läste 
häromdagen, hur människor i norra Sverige fick 
brevlådorna nerlagda. En äldre kvinna utan bil fick 
miltals till brevlådan. En småföretagare förlorade 
den dagliga servicen. Det betyder också posten. 
Både posten och apoteket har baksidor, där det 
syns hur de hålls samman av ekonomiska krämpor, 
konstruktioner som liknar Hasselknippes stålhållare. 
Detta syns i ett pussel utlagd av servicefunktioner 
där service egentligen skall läsas avkastning. Nåde 
den by eller trakt som har för få, för gamla eller i 
största allmänhet olönsamma individer. Så stavas 
riskkapitalet.

Även i din heminredning. Hur kök ser ut, vilka 
möbler som ska vittna om vår förträfflighet. Vad vi vill 
berätta om som ska ge oss identitet.

Allting berättar historier om oss, som egentligen 
fått näring av samhällets konstruktion, där vissa har 
råd, andra varken post, apotek eller kanske inte ens 
någon stans att bo.

Så ser baksidan av rummet ut. Det är inte tomhet, 
tystnaden är också en berättelse att icke hålla käft 
om.

Medan jag sitter och väntar i konsthallens kafé 
fortsätter tankarna att rulla i mitt huvud. Några fraser 
ur en skiva jag lyssnade till innan jag gick hemifrån 
dyker upp. Christine Owman sjunger i ett svajande, 
hotfullt arrangemang, där musikrummet verkar 
sakna golv att stå på: ”Sing to the voices in my head / 
broadcasting all I´ve ever said / I´d rather die than play 
dead / And all the tears that we have bled / dry them 
off and sing instead / I´d rather die than play dead.”

Så kan också tomhetens estetik vändas i 
desperation. Tomhet och tystnad är inte bara snack, 
det är en realitet. Men också tystnaden som omger 
tomheten är en ekonomisk konstruktion.

Tystnaden då posten stängt, tomheten då apoteket 
tömt hyllorna på sina sista huvudvärkstabletter för att 
det inte gav nog avkastning.

De där kramporna som särar, tar bort, binder 
fast allt utifrån ekomiska mönster, de slutar ju långt 
ifrån bara i ytliga livsstilsposer. De föder också en 
lust – eller desperation – där helt andra kvaliteter 
dyker upp. Människor vill identifiera sig, känna igen 
sig, men också upptäcka nytt. Att berätta historier är 
viktigare än någonsin, historier, vi känner igen kanske, 
men ändå med något nytt. Alla dessa berättelser om 
mödrar och fäder, vad är de annat än berättelser om 
våra egna mödrar och fäder, om än på avstånd så 
finns alltid något att känna igen sig i. Samma gäller 
ju inte bara den biografityngda skönlitteraturen nu, 
men även konsten. Det är museernas tid nu. Moderna 
Museet i Malmö, Skissernas Museum i Lund, 
Dunkers i Helsingborg, publiken strömmar till för att 
ta del av det bekanta berättat på nytt. Jag tror inte att 
det behöver betyda att den samtida konsten sätts på 
undantag, även om jag väl gärna unnade den mer ljus 
på sig, fler besökare. 

Det är konstmuseernas tid, berättelsernas epok, 
och räknar man samman förra årets museibesök 
i Skåne torde i genomsnitt nästan varje skåning 
ha besökte ett museum. Nu är det ju inte riktigt så. 
Men av den gamla nerlagda modellen med gratis 
inträde, som alliansen skrotade, lärde vi oss att just 
de människor, som behöver sina berättelser och 
nya, de människorna började ta sig till museerna. 
Förstagångsbesökarna var nämligen en ansenlig 
del av de ökade besöken. En kortsiktig ekonomisk 
beräkning räknar icke med detta som ett plus 

i kontot. Så är det. Det tomrum 
som uppstod kan icke fyllas av fler 
medelklassbesökare.

Det är ett allvarligt tomrum, som 
gapar med skruvtvingars hjälp. 
Tomrum som tvång.

Apropå tomrum. Jag kommer ihåg 
en av denna tidnings tillskyndare, 
HC Ericson. Nu måste jag ju tyvärr 
tala i förfluten form om honom. 
Jag hade glädjen att både öppna 
utställningar av honom och undervisa 
på Österlenskolan samtidigt som han. 
Vi talade mycket om de berättelser 
tomrummet var. Mellan bokstäverna, 
det som måste vara en egen form, 
det som konstituerade meningen 
och skapade orden. För glest och allt 
rasade. Form söker form och måste 
kunna nå i skuggan av varandra. Då 
blir det ord. För glest, för sparsamt, 
för ekonomiskt och allt förblir vid 
intet. Meningslöst. HC betonade 
vikten att se, att teckna modell, 
lära sig mellanrum, rytmer, och att 
detta var grunden för typografin, för 
bokstaven. Den läser kroppen som är 
människorna. 

Ett mellanrum är aktivt, måste vara 
aktivt.

HC Ericson talade om 
sammanhang. Men han skrev också 
om de där mellanrummen, som var 
tomrum, där han själv som barn for illa. 
Smärta och besvikelse och våld kan bo 
i de framtvingade tomrummen. 

HC Ericson trodde på boken, på 
möjligheten att in i minsta detalj kunna 
skapa mening. Därför omformade han 
bokens form. Det blev en framgång, 
människor läste, de tog till sig hans 
berättelse som kom ut i pocket i en 
form som den mest avancerade och 
nytänkande artists book.

Han visade att det går att tala om 
mellanrummet, ja, att det går att peka 

thomas Millroth

tomhet och tystnad 
är inte bara snack

på tomrummets vikt, då en människa 
vill vara en människa och inte likna 
ett staffage i ett livsstilsmagasin. 
Där baksidan till sist måste vara 
pensionären som förlorat både apotek 
och brevlåda.

Det tar ett par minuter, medan jag 
väntar på kaféet i Malmö konsthall, för 
dessa tankar att svepa genom rummet. 
Innan den person jag väntar på dyker 
upp. Hon vill visa nya verk hon gjort, 
projekt på gång. 

Hon visar mig ett foto av en utsökt 
skuren trärelief. Detaljerad, exakt. Den 
föreställer olika handgranater och 
bomber, det är första prototyperna 
för sådana stridsmedel. Tankarna på 
tomrummet har inte riktigt lämnat mig 
ännu, och jag studsar till inför vad jag 
ser. En annan gång kanske jag berättar 
om detta i sitt rätta sammanhang. Nu 
small tystnaden precis så farlig som 
den kan vara.

”I´d rather die than play dead.”
Det slår mig att denna tid, 

konstmuseernas tid, längtan efter 
nya berättelser, historien förklarad på 
nytt, all denna musik som fyller våra 
rum, det är uttryck för längtan att se 
igenom. Det är ingen tillfällighet, att 
diktsamlingar väger tungt på alla vis. 
Göran Sonnevis ”Bok utan namn” 
omfattar 800 sidor. Jag har aldrig 
forsat med sådan törst och hunger 
fram och åter i en bok som denna.  
Den går inte lägga ifrån sig. Och när 
jag läser känns det som andedräkten 
från alla de andra som läser den 
omger mig. Fiskar upp på måfå en 
rad av Sonnevi: ”I vilket krig tar jag 
del? Jag är i min tystnad  Den bär alla 
betydelsena”

Ute är den kalla klara vinterdagen 
utan snö. Vi säger på återseende när 
vi skils åt.

tomas Löfström

kungen och  
rånaren
Fyrtio år har gått sedan Norrmalmstorgs
dramat 1963. Fyra bankanställda på 
kreditbanken i Stockholm hölls som gisslan 
i flera dygn av rånaren Jan Olsson som också 
lyckades få Clark Olofsson överförd från 
fängelset till banken. tVsändningarna från 
Norrmalmstorg interfolierades med nästan 
lika upphetsande rapporter från gustav VI 
Adolfs dödsbädd i Helsingborg. Författaren 
tomas Löfström satt klistrad framför tVrutan. 
Här är hans något förvirrade referat baserat på 
minnesanteckningar från de kaotiska dygnen.

Vi beger oss omedelbart till Norrmalmstorg där oviss 
väntan råder. 

De sex i valvet har haft en lugn natt. Positionerna är 
låsta. Rånaren kräver gisslan, Olofsson, pengarna, 
två pistoler och fri lejd i den blå Mustangen. Polisen 
säger nej till gisslan, nej till Olofsson.

Nu vill Helsingborg in, det händer något där nere.
Ja, här utanför Kirurgiska kliniken vid Helsingborgs 

lasarett har de första morgonpigga åskådarna börjat 
samlas bakom avspärrningarna. Och här kommer 
kungens livmedicus professor Björck med dagens 
första bulletin.

”Konungen vårdas fortfarande i respirator och får 
syrgasbehandling. Medvetenhetsgraden har kunnat 
höjas något. Vill ni nu stänga av apparaterna.”

Åter till Norrmalmstorg.
Ja, jag fick just en kort intervju med polismästaren. 

Förhandlingarna har kommit in i ett kritiskt skede. 
Rånaren har apterat sprängdeg överallt i lokalen. 
Man tror att han är maskerad. 

Vi beger oss till kungens sjukläger.
Här kommer prinsessan Christina. Vill prinsessan 

säga några ord till folket?
”Man har skickat blomstergärder. Både kungen och 

vi i familjen är tacksamma över uppmärksamheten.”
Man undrar hur länge han ska orka. Statsminister 

Palme ringer flera gånger om dagen. Här kommer en 
ny kunglig bil. Prins Bertil sitter själv vid ratten. 

Vi återkommer så fort vi har något att rapportera. 
Därmed åter till studion i Stockholm.

Och härifrån går vi direkt över till Norrmalmstorg.
Medan gruppen sov ålade en polisman på eget 

bevåg in i banken och runt längs väggarna i femtio-
sextio minuter. Bankhallen är nu fylld av poliser 
som barrikaderat sig. Hundratals sandsäckar har 
burits in. Brandkåren har kommit med syrgastuber 
och skärbrännare. Gruppen har begärt att få mat, 
kvällstidningar, sängar och en kemisk toalett.

Rånarens mor vädjar i telefon.
”Kaj, det här är mor. Hör du mej, Kaj? Du måste 

släppa gisslan, du måste släppa flickorna. Kaj, lägg 
ner vapnen och ge dej!”

Gruppen står hela tiden under läkaruppsikt. Vi har 
psykiatern doktor Beijerot som har god kontakt med 

rånaren och han säger att han inte är 
drogad. Vi har läkare och  
sjuksköterskor och ambulanserna 
väntar. Hela tiden försöker krypskytt-
arna genom sina kikarsikten få 
rånarens bild i ett sådant läge att de 
kan trycka av och åstadkomma ett 
snabbt slut på dramat.

Vi tar in Helsingborg igen.
Hovpredikant Alex Westin har varit 

här men blev inte insläppt till kungen. 
Här kommer änkedrottning Ingrid av 
Danmark. Hon kommer inte i morgon, 
hon har blivit förkyld, säger prins Bertil.

Vi har just fått telefonsamtal från 
kassavalvet. Clark Olofsson har talat 
med Palme som vakar i kanslihuset 
tillsammans med justitieminister 
Lennart Geijer. Bankkassörskan 
Christina Oldgren säger att de 
håller på med aktiviteter, spelar kort, 
luffarschack, berättar historier.

”Killarna är verkliga gentlemen.  
Jag skulle inte ha nåt emot att åka 
jorden runt med dom. För att säga det 
rent ut, det här är ett jävla skitsamhälle. 
Regeringen sitter där uppe med sin 
prestige. Palme vet inte ett dugg om 
den här situationen.”

Clark: ”Dom schackrar med 
människoliv. Herregud, det finns bara 
en sak att göra: acceptera killens bud. 
Han har kommit över det stadiet där 
han ger sig.” 

En polisman har fått låna en kamera. 
Här är de första bilderna inifrån 
bankhallen. Bakom sandsäckarna 
döljer sig dörren till kassavalvet. 
Statsministern har bett att få göra ett 
uttalande. 

”Våra tankar går idag till konungens 
sjukbädd. Vi måste värna om 
människoliv. Vi får inte ge efter för 
våldet.”

Rånaren är ännu vid liv. Man undrar 
hur länge han ska orka. Kungen 
har nu legat i respirator i två dygn. 
Här kommer brandkåren med nya 
syrgastuber. Kungen vädjar:

”Vill ni stänga av apparaterna nu.”
Prinsessan Christina ringer till 

massmedia. 
”För att säga det rent ut, det här är 

ett jävla skitsamhälle.”
Läkarna har börjat bygga barrikader 

av sandsäckar. En expert från 
Försvarets Forskningsanstalt står hela 
tiden till deras förfogande. Kungen 
är i god form. Vid ett toalettbesök 

lyckades han ringa hem till sin mamma 
i Skellefteå.

Och nu kastar vi oss tillbaka till 
Norrmalmstorg. Här går dramat in på 
sin femtionde timme. Vi väntar just nu  
med spänning på den utlovade nyhets-
bulletinen. Här är professor Björck. 

”Konungen har begärt att få en 
kemisk toalett. Därutöver har han 
bett att få wienerschnitzel, öl och 
kvällstidningarna. Han vill läsa vad 
pressen skriver.” 

En läkare har fått låna en kamera. 
Här är de första bilderna från kungens 
sjukrum. Prinsessorna och lillprinsen 
är i god form. De har spelat kort, ätit 
och druckit. Nu verkar det som om de 
sover. Rånaren har fått koffeintabletter. 
Man har talat om att röka ut kungen 
men man vet inte vad han kan ta sig till 
innan gasen har verkat. 

En läkare har på eget bevåg ålat runt 
i femtio-sextio minuter. Kungen har 
begärt att få en säng. Palme ringer till 
Clark. Det är upptaget när kungen vill 
tala med Christina. Rånaren har bett 
att få göra ett uttalande.

”Man har skickat blomstergärder. 
Både jag och de andra i gruppen är 
tacksamma över uppmärksamheten.”

Här pågår dagens första press-
konferens. Polismästaren har varit 
inne hos kungen men han är mycket 
förtegen. Han har apterat sprängdeg 
överallt i sjukrummet. Man vet fort - 
farande inte vem han är. Man har 
frångått den tidigare teorin om att det 
skulle vara en namngiven person. 

Läkare i skottsäkra västar har 
omringat sjukhuset. Nu kan vad som 
helst hända. Här kommer prins Bertil 
i vit rock och munskydd. Utanför står 
den blå Mustangen. Först erbjöds 
han en Volvo men det skulle vara en 
Mustang. 

Och nu kastar vi oss raskt tillbaka till 
Norrmalmstorg.

Ni kom precis två sekunder för sent 
för att uppleva smällen. Kungen hade 
hotat med en våldsdemonstration 
mellan klockan sju och åtta. Nu kom 
den, exakt som utlovat. En explosion 
av något slag. Om det var inne i 
sjukrummet är alla döda. 

Ja, det är läget för närvarande. 
Vi återkommer med vår ordinarie 
sändning såvida inget händer 
dessförinnan. Ha en skön söndag. 
Gomiddag.

1985 kom Svenska Popfabrikens 
julkassett och minsann om det inte 
lagom till julskyltningen 2012 i Klippan 
var dags igen, fast nu en jul-cd, men 
allt går igen, inte minst när Lasakungen 
gör en ny version av klassikern ”Överst 
på önskelistan”, totalt nio hemvävda 
julbesök från nyare (inte yngre!) 
förmågor som Bobby Lee Band (som 
också släppt en demo med covers av 
mer bluesrockigt slag) och geriatriker 
som The Push. 

Lasakungens senaste skivas 
titel ”Intensiv aktivitet” antyder just 
detta, för det var inte så länge sedan 
debutskivan kom. Och ”debut” är ett 
vanartigt ord i dessa sammanhang, 
när Mats Pettersson bakom sång, 
gitarr, munspel, minspel och en del 
låtar och ord redan i urtiden återfanns 
i Sveriges första punkband, Kriminella 
gitarrer, och sedan doppat fingrarna 
i det mesta som kommit från Klippan, 
framför eller bakom mixerbordet. Den 
där statyn jag bad Klippans kommun 
om förra gången har dessvärre inte 
rests ännu, men det är säkert bara 
en tidsfråga. Låt mig få gå i barndom 
och minnas VPK:s affär mitt emot 
stationen i Eslöv där jag troget köpte 
både Klippan-lp och progressiva 
saker från små etiketter i Malmö. 
Ungmoderaterna stod för ett uniformt 
mode (Alan Paine, loafers, blåjeans), 
Centerns ungdomsförbund hade 
de bästa festerna, men musiken 
serverade VPK. Därför är Lasakungen 
ett möte mellan dåtid och nutid för mig. 
Stilla flyter ån, och det är samma å som 
passerar här utanför mitt fönster som 
i Klippan. Rönne å. Rönne river. Nå, 
Pettersson delar skrivarsysslar med 
Olle Bop på hälften av låtarna, Hans 
Dalén, en gång i ursprungs-Torsson, 
gör påtagliga betraktelser i titelspåret 
och ”Kafferep” och minnet av dagar 
som svunnit hän vårdas både i en 
cover på Dolkenihåsans ”Där som 
vetet vaggar” som drar åt Jamaica och 
den verkliga höjdpunkten, en tagning 
på Bo & Holgers milt sagt legendariska 
singel ”Köra grus” (Mats P berättar: 
”Bo & Holger är en mekaniker och 
en f.d. mekaniker, mer vet jag inte...”). 
Bortsett från att det låter bättre än 
någonsin produktionsmässigt (Mats P 
igen: ” Man spelar och mixar och trixar 
och mastrar och har sig, och så blir 
det som det blir”), är det fortfarande 
musik från den stilla, obefläckade ron 
vid Söderåsens sluttning, framtiden 
kommer aldrig till Klippan, tack och lov. 
Och min själ om de inte håller på att 
spela in en ny skiva redan, om man får 
tro hemsidan!

 Och du, det lär fortfarande att gå att 
köpa Svenska Popfabriken-t-shirts.

- Jan-Erik Zandersson

SVENSkA POPFABRIkEN  
RöR På SIg

Tiril Hasselknippe, foto Ann Blom
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Månadens 
klassiker

15 december 1907 föddes Oscar Niemeyer, mest 
känd som huvudarkitekt bakom Brasiliens huvudstad 
Brasília. Staden som expertplanerades i ett stycke 
och byggdes från scratch, mitt i djungeln, under 
det sena 1950-talet. En modernistisk dröm av yta 
och ljus, vågade former, stringens, centralplanering 
och social ingenjörskonst. En sorts ABC-stad i 
maxiformat, parad med drömmen om att bokstavligen 
besegra naturen och bryta fram i den mörka 
urskogen med upplysning och förnuft. Staden var till 
och med designad för att se vacker ut ovanifrån.

 Niemeyer och Brasília hade en socialistisk agenda 
av samma milt överlägsna, paternalistiska snitt 
som makarna Myrdal m.fl. i Sverige. Klassklyftorna 
skulle överbryggas medelst centralplanering och 
expertstyre. I Brasília skulle hög och låg bo sida vid 
sida och åtnjuta skönhet och välfärd på lika villkor. 
Staden planerades dock endast för en halv miljon 
invånare men hyser nu två och en halv, varav många 
invandrare och flyktingar. En del satellitstäder har 
smällts upp, och man kan ju gissa sig till vilka som 

kult

Niemeyer
Huntertwasser

Hilding Rosenbergpriset 2012 gick  
till Klas Torstensson, en av mina 
absoluta favoriter bland svenska 
samtida tonsättare. Trots storartade 
verk som ”Expeditionen” och ”Stick 
On Stick”, uppmärksammas han inte 
ofta här hemma, kanhända är skälet  
att han sedan många år bor i Holland. 
Nu kanske det ändras.

Slutet av 2012 innebar en veritabel 
flod av bra inspelningar på cd och dvd. 
Därför inget kallprat, organiserade 
slutsatser eller oförblommerat hyllande,  
bara en massa skivor och antydningar 
till förklaringar till varför du ska skaffa 
dem: 

Först opera: Jacopo Peri föddes 
kanske i Rom 1561, kallas ”operans 
fader” för att han skrev den första 
operan (Daphne, sisådär 1597) och 
också står som upphovsman för det 
äldsta bevarade operaverket, Euridice 
från 1600 som här föreligger i en 
tacksam återutgivning (Newton), 
från Milano 1967 under Angelo 
Ephirikians ledning och med ett nästan 
helitalienskt startfält, kanske inte den 
mest perfekta genomgången före 
ursprungsinstrumentstankarna men 
minst lika intressant som den mer 
tidstrogna och enda konkurrenten, även  
den med idel italienare, som kom 1992,  
men väl avvägd, med tillräcklig 
dramatisk tyngd, vad det verkar, trots 
att de säkert kände sig för, då på  
sextiotalet. Skuttar vi sedan till 1763 
finner vi Johann Sebastians grabb, 
Johann Christians opera Zanaida  
(Zig Zag) från hans första och sista  
och enda säsong på King’s Theatre  
i London, det här är en världspremiär av 
en opera man trodde var förkommen,  
men partituret dök upp hos en samlare  
2010, fick sin moderna scendebut 
året därpå och här alltså debut-
inspelningen med David Sterns Opera 
Fuoco som också framförde den på 
tiljorna. Verket har hela nio solister 
(varav sex sopraner!) och Sterns unga 
sångare ger oss en frisk tolkning som 
säkert också beror på den frihet de 
konsertanta framförandena 2011 gav, 
fokus på den nyfunna musiken och inte 
så mycket var man ska stå på scenen,  
i vilket ansikte man ska sjunga. 

Mer opera: Händel. Hur mycket som 
helst i operaväg kommer numera från 
hans håll: Alessandro (Decca) från 
1726 och utspelandes sig i Indien,  
med George Petrou styrandes 
grekiska Armonia Atenea med nya 
countertenorfyndet Max Emanuel 
Cencic i huvudrollen, men med i övrigt 
skönsjungande solister och en avgjort 
energisk orkester, fabulös musik där 
det bara finns två inspelningar till att 
välja mellan: med sina snart trettio år  
på nacken leder nog Kuijkens med 
René Jacobs som Alessandro, starkast  
motstånd ger Pans inspelning från 
2012 dirigerad av Michael From.  
Tre Händerl-operor bakåt i tiden och 

vi hittar Giulio Cesare och här är konkurrensen stor, 
det finns ett flertal lysande inspelningar där dvd:n 
med Lars Ulrik Mortensens version från Köpenhamn 
med Andreas Scholl nog behåller täten i mitt sinne 
i ett synnerligen kvalitetstyngt startfält (ingen av de 
tidigare dussinet inspelningar kan på något sätt 
sägas vara annat är förträfflig, faktiskt även Herberts 
Alberts vanartiga från 1950, med den rika variation 
av förnämliga sångarinsatser de bjuder på) även efter 
att ha hört Alan Curtis nya version (Naïve), eett nytt 
kapitel i hans Händel-bok, än en gång dokumenterad 
på skiva efter turné. Karina Gauvin återfinns både i 
Petrous Alessandro och här, hon har en lyrisk kvalitet 
som jag uppskattar, men det finns fler sångliga 
höjdpunkter i denna opera. Deidamia (Opus Arte) 
från 1741 var Händels sista italienska opera, den 
fick bara tre framföranden dåförtiden och hördes 
sedan inte förrän på 1950-talet (Rudolph Palmers 
inspelning 2001 var nog den första på skiva). Curtis 
tog sig an denna förra året också, men den jag sett  
nu är dvd-versionen Ivor Bolton dirigerade i Holland  
samma år, det finns mycket att hitta i denna 
bortglömda opera och det ömsom stillsamma, 
ömsom hilariösa scenarbetet stör inte handlingen  
i ett Grekland på randen till det trojanska kriget.  
Fler försök, tack! Och när vi nu pratar om Händel, 
missa inte Carl-Michael Edenborgs ”Mitt grymma 
öde” (Natur & Kultur), en halsbrytande och oerhört 
roande bok som utger sig för att vara Händels 
självbiografi, eller i alla fall hans egen berättelse  
om sitt skabrösa liv. 

Mer sångligt: Rinaldo Alessandrini rör sig mer och 
mer i biblioteksvalven och hittar verk oframförda i 
modern tid. Antonio Maria Bononcinis (1677–1726) 
mässa liveinspelad på en nyutgiven Naïve-cd är  
ett sådant (resten av dubbelalbumet fylls av hans 
Stabat Mater, även det återupptäckt för bara några  
år sedan), en mäktig och märklig mässa full av 
kontrapunktfingerfärdighet och en musikalisk 
idérikedom som räddats från bibliotekets mörker.  
Ars Lyrica under ledaren och cembalisten Matthew 
Dirst har tagit Domenico Scarlattis regelrätta fars  
La Dirindina och omgett den med bl.a. mandolin-
sonater på en attraktiv cd (Sono Luminus), attraktiv 
inte minst för att det här är ett, rätt och slätt, klämmigt 
stycke musik, framfört av en av USA:s förnämsta 
ensembler. Och ett för mig okänt namn, ännu en 
countertenor, Valer Barna-Sabadus har tillsammans 
med Münchens hovkapell under Michael Hofstetter 
valt att göra en recital-cd med arior från tre Johann 
Adolph Hasse-operor/kantater. Hasse är kanske  
inte okänd, men inspelningarna står inte som spön  
i backen, så Valers attraktiva urval och attraktiva  
röst lyfter skivan till en av höstens höjdpunkter,  
även om namnet, ”Hasse Reloaded”, må vara 
tramsigt (Oehms).  

Och Bach: På en bootleg hörde jag nyligen 
Collegium Vocale Gent (kör & orkester) under 
Philippe Herreweghe i Bachs juloratorium från 
ensemblens första besök på Festival Bach de 
Montréal, inspelat på Luciakvällen förra året, och 
det var en fantastisk tolkning, liv och kraft och den 
religiösa intensitet som Herreweghe vant oss vid 
sedan han 1970 gav läkarkarriären på båten och 
bildade sin ensemble. Numera har han också ett eget 
skivbolag, Phi, som sedan en tid finns på svenska 
marknaden och när jag provar hans skivor med 
Bachs motetter respektive H-mollmässan kan jag 
inte låta bli att le, för visst är det återseenden, han 
har spelat in dem förut, men varje gång spänner han 
andaktsbågen ett snäpp ytterligare. Och i övrigt 
står vi mitt i en flod av Bach-skivor: ensemblen 

Pygmalion har på sin tredje skiva med 
Bachs missae brevis tagit det som 
skulle bli delar av H-mollmässan och 
gett ett perspektiv från 1733 (Alpha), 
S:t Jacobs kammarkör & ReBaroque 
överraskar med att i hälarna på sin 
motettskiva släppa en klart godkänd 
livetagning av Johannespassionen 
(Proprius) där senare års utgivningar 
gör konkurrensen knivskarp, och 
så en överraskande cd: Avi Avitals 
egna transkriptioner (Deutsche 
Grammophon) där violinen, cembalon 
eller flöjten ersatts av en – mandolin! 
Och det här är ingen ”novelty record” 
alls, det här kastar ett helt nytt ljus på 
hur Bach kan te sig, och jag förvånas 
över hur utmärkt det låter, som om 
Vivaldi smugit in bakvägen, hotat 
solisten och tagit hans plats. 

Mer från barocken och däromkring: 
Daniel Purcell var Henrys yngre bror 
eller, troligare, sägs det, hans kusin (!), 
men hade ett eget musikaliskt liv som 
vi i hans egna arrangemang för främst 
cembalo möter på Hazel Brooks och 
David Pollocks cd ”The Unknown 
Purcell” (Chandos), här har vi en glad 
gamäng som nog både var produktiv 
och ganska rättfram när det gällde det 
musikaliska, inga konstigheter, bara 
örongodis. Två andra cd som är mer 
utmanande är ensemblen The Bach 
Sinfonias med Jan Dismas Zelenkas 
underliga och vindlande capricci 
(Sono Luminus), i en knivskarp ljudbild 
rådbråkar musikerna sina allra som 
mest kreativa lösningar och frammanar 
ett boschskt landskap under resan; 
den andra är en underfundig samling 
Tronheim Barokk gjort av det sångbara 
som under andra halvan av 1700-talet 
baserades på det nya litterära mediet, 
romanen. Berit Norbakken Solset är 
sopransolist i denna stompiga och 
väl genomtänkta recital med nästan 
uteslutande minor masters eller sådana  
som kunde varit det, hade vi bara hört 
talas om dem tidigare! Skivan heter 
”Le roman des lumières” (K617). 

Telemann? Martin Gester och  
Arte dei Suonatori låter skivtiteln 
”Ouvertures pittoresques” (Bis) vara  
beskrivande för innehållet, Telemanns 
förkärlek för franska uvertyrer och helst  
denna underform av de mer beskriv -  
ande, det kan handla om människo-
typer eller nationella särarter (den 
polska konserten passar ensemblen, 
polsk som den är, skulle jag tro, med 
härmande av polska säckpipor och 
jag vet inte vad) är vägledande, ännu 
en smart samling ur hans musikaliska 
ymnighetshorn – och det kan man 
också säga om en annan trägen 
musiker, Olivier Baumonts samling 
musik för cembalo och/eller klavikord, 
ömsom fantasior, ömsom koralförspel, 
det blir en varierad timme som inte 
har den vanliga och återkommande 
cembalomusik-som-inte-är-av-Bach-
måste-man-lyssna-på-i-mindre-

doser-utmattande effekten. Skivbolag 
är Editions Loreley och heter ”Oeuvres 
pour clavier” rätt och slätt. Två andra 
tematiskt utformade samlingar så: 
flöjtisten Maurice Stegers ”Una Follia  
di Napoli anno 1725” tar sin utgångs-
punkt i att hans dåtida kollega, J. J. 
Quantz, besökte Neapel och besöket 
genererade en radda musikstycken 
av stadens komponister, Scarlatti, 
Alessandro och Domenico kanske 
mest namnkunniga, men Leo, Mancini 
och de andra bjuder upp till kamp 
(men, visst, ja, all musik skrevs inte 
1725). Den andra handlar om hur 
man i England under 1600-talet 
smyckade och varierade sin musik, 
gjorde ”divisions” (som andra 
kallade ”diminution”, förminskning, 
förkortning av noternas tidsvärde i 
en melodisk linje), i första hand för 
viola da gamban, men flöjt och violin 
fick sedermera också mycken musik 
för sig skriven. Kvartetten Musicke 
& Mirth har tvenne gambor och på 
”Division-Musicke” (Ramée) tar 
de sig nogsamt igenom musik av 
ren hörnstenskaraktär från Lawes, 
Jenkins och Simpson bland andra, 
långt ifrån en kall uppvisning av en 
genrekaraktär, mer om spelskicklighet 
och utsmyckningslusta. 

Avslutningsvis längre bakåt i tiden. 
Först ska det noteras att Stockholms 
kammarbrass på skivan ”Then” 
(Bis) transkriberat renässansmusik, 
mest danser, och detta tilltag 
förbättrar inte ursprungen, ger dem 
bara en annan smak, vare sig det 
är Gesualdos gudsspäkande eller 
Susatos partyröjare, bäst blir det 
kanske i de mer okända styckena av 
den dåförtiden flitigt komponerande 
Ann O. Nym. Stile Anticos konserter 
på BBC har jag tagit del av det 
senaste året och deras temaskivor 
är frekvent förekommande i cd-
utgivningslistorna. På ”Passion & 
Resurrection” (Harmonia Mundi) är 
det renässansens påsk som står i 
centrum (med en färsk komplettering 
av John McCabe som kanske inte 
var helt nödvändig) och trots deras 
arbetstempo kan man inte klaga på 
varken de sångliga förtjänsterna eller 
innerligheten i tolkningarna. Och när 
vi ändå håller påsk, så finns nu en 
av dessa iscensättningar av hur det 
kunde låtit, då, påskfestligheterna på 
Piazza Navona i Rom, kanske 1579, 
kanske senare. Vi missar förvisso 
fyrverkerierna och ljusspelen, men 
får en stor dos av Victoria, ibland 
blir helheten större än delarna och 
det fungerar som ett musikaliskt 
engångsmirakel: ”La fiesta de Pascua 
en Piazza Navona” (Lauda). 

Jan-Erik Zandersson

huvudsakligen bor där. Men staden 
tycks ändå mycket välfungerande 
och har faktiskt ett HDI (Human 
Development Index) på 0,936, vilket är 
snäppet under Norge.

Niemeyer själv tvangs på 60-talet 
fly undan militärdiktaturen, bort från 
det land vars huvudstad han ritat. Men 
sedan levde han faktiskt ända tills för 
tio dagar sedan och snuddade alltså 
vid den aktningsvärda åldern av 105 år.

 Född 15 december, fastän år 

1928, är också den österrikiske 
konstnären och amatörarkitekten 
Friedensreich Hundertwasser. Kanske 
kan man säga, att om Niemeyer var 
arkitekturens store socialdemokrat, 

var Hundertwasser dess anarkist. 
På bilden ser vi Huntertwasserhaus 
i Wien. Här har man så att säga gjort 
raka motsatsen till att hugga ned 
regnskog för att placera en stad, och 
istället låtit träd växa inuti rummen. 
Med blicken lika riktad mot ett bättre 

 ”...om Niemeyer var arkitekturens  
store socialdemokrat, var  
Hundertwasser dess anarkist.”

och människovänligare samhälle, men 
med expressionism som medel istället 
för futurism, individuellt uttryck istället 
för centralstyrning, romanticism istället 
för rationalism, postmodernism istället 
för modernism.

Tanken var att alla skulle ha råd 
att bo i huset, men det är knappast 
Wiens resurssvagaste som bebor det 
idag. Och, som svenska Wikipedia 
så klokt påpekar, hur befriad och 
självförverkligad blir man egentligen av 
att leva i någon annans dröm om frihet?

Med detta sagt, är jag glad att både 
Brasília och Hundertwasserhaus fått 
komma till i denna vår mångfaldiga 
värld, och önskar mig mer av bägge.

Robert K Huselius
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Les Misérables

Puh! Det här var en pärs... 
Som antagligen är bekant, är jag 

ingen anhängare av musikaler. Okej, 
gamla Hollywoodmusikaler går an, 
jag älskar Singin in the rain, men jag 
kan absolut inte med Broadway- och 
Londonmusikaler, sådant där mög 
folk åker på speciella resor för att se. 
Täckjackefolket slussas iväg i bussar 
för att se på musikal - och jag har en 
känsla av att de aldrig skulle få för sig 
att se en musikal i vanliga fall. ”Oj, vi är  
i London - då MÅSTE vi se en musikal!”.

Tom Hoopers filmatisering av Les 
Misérables är nominerad till åtta 
Oscars. Jag hade aldrig tidigare sett 
musikalen - eller ens hört musiken.  
Vid närmare eftertanke har jag aldrig  
sett någon av de övriga filmatisering-
arna av Victor Hugos ”Samhällets 
olycksbarn” - det finns runt trettio 
stycken, verkar det som, flera stycken 
från stumfilmstiden. Och nej, jag 
har inte läst boken heller. Eländes, 
eländes, elände - jo, det är en klassiker, 
men varför skulle jag vilja läsa om 
eländes elände?

Nu har jag sett Hoopers film – och 
ärligt talat har jag inte så mycket att 
säga. Om det inte vore för att det 
strider mot mina principer, hade jag 
gått efter tio minuter. Fast nu satt 
jag kvar. Jag var dock inte vaken hela 
tiden, det gick inte. Det här visade sig 
vara precis den typ av musikal jag har 
extremt svårt för.

Wolverine, Gladiatorn, Catwoman 
och, öh, Borat, upplever dramatik och 
elände, mest elände, i Frankrikes slum  
i början av 1800-talet. Hugh Jackman 
är Sean Banan, tyckte jag först att de 
sa, men det visade sig att han heter 
Jean Valjean, som suttit i fängelse  
i nitton år efter att ha stulit ett bröd.  
Han rymde visst och blev borgmästare. 
Jävla flyt. Russell Crowe är den nitiske 
polisen som inte kan glömma Valjean. 
Anne Hathaway får sparken från sitt 
jobb och säljer sitt hår och en tand 
och prostituerar sig för att kunna 
försörja sin dotter. Det går några år och 
dottern växer upp till Amanda Seyfried. 
Hathaway dog nog när jag sov, 
eftersom hon plötsligt var väck. Men 
folk dör som flugor mest hela tiden.

Det finns inga talade repliker i filmen,  
allting sjunges. Det är snarare en 
opera med libretto än en musikal.  
Och jag kan inte tycka annat än att 
det blir jönsigt. Mellan låtarna ska 
folk konversera och säga några 
korta meningar - och det låter som 
hittepåsånger. ”Jag ha-ar ett bre-e-ev 
till dig! Ta-ack så my-y-ycket!”, liksom. 
Jag kan inte ta sådant på allvar.  
Och jag kan inte engagera mig.

... Och var är alla eventuella hitlåtar? 
Jag trodde att Les Misérables skulle  
innehålla några klämmiga sång-
nummer jag känner igen. Men icke. 
Allting går likadant - det låter som 
om det är samma låt de framför om 
och om igen. Och här finns ju inga 
dansnummer, alla går omkring och  

YOKO bygger visst på en serie tyska 
barnböcker jag aldrig hört talas om. 
Den här tyska filmen hade aldrig gått 
upp på bio i Sverige - eller ens släppts 
på DVD – om det inte berott på flera 
svenska inslag. Svenska Filminstitutet 
och SVT har nämligen, av någon 
anledning, skjutit in pengar i projektet. 
Och inte nog med det: svenska 
Fido Film står för effekterna och är 
medproducenter även de. Men det här 
är inget man vill ha sitt namn på.

Filmen öppnar med imponerande 
flygfoton över snötäckta berg och  
pampig musik framförd av symfoni-
orkester. Vi befinner oss i Tibet och  
kastas in i ett tempel, där en gammal 
munk sitter och pratar med ett gäng  
tibetanska barn, och jag kom genast  
på mig själv med att stånka ”VAD  
I HELVETE ÄR DET HÄR?!”. Munken  
rör på munnen och utan någon som  
helst hänsyn till att synka läpprörels-
erna, hörs en svensk röst på ljudspåret. 
Den tibetanska munken låter som 
en välartikulerad skåde spelare från 
Stockholm. Så även barnen.

Yoko är en yeti som bor i ett ishus  
i Tibet. En ful varelse som är avsedd  
att vara gullig. Han har långa ögon-
fransar och ser bisarrt androgyn ut.  
Lite creepy. Och han är helt dator-
animerad. Det dyker upp tyska jägare  
och Yoko råkar hamna i Tyskland, där 
alla pratar stockholmska ur synk.

Elvaåriga Pia saknar sin döde farsa.  
Hon bor i en villa med sin morsa och  
kavata lillasyster - och gissa vem hon  
träffar på, om inte Yoko, som flyttar  
in som en annan E.T. De blir jätte-
kompisar, men de måste förstås hålla 
yetin gömd och se upp för den  
illasinnade jägaren och en djurparks   -  
föreståndare.

Visst. Detta är fulkomligt harmlöst. 
Det är möjligt att små barn även 
tycker att det är roligt och spännande. 
Men - jag är inget litet barn. Jag tyckte 
att YOKO var något alldeles ovanligt 
irriterande och sövande. På flera sätt 
ser det ut som en svensk film; familjen 
i centrum och deras hem känns 
väldigt svenskt. Någonstans tycker 
jag att det är lite sympatiskt att man 
fullkomligt struntat i att låta filmens 
huvudpersoner antingen leva i misär 
eller ha invandrarbakgrund - eller 
annat man envisas med att stoppa in 
i banfilmer och -böcker nuförtiden, 
oavsett om målgruppen kan relatera  
till det eller ej.

... Men nä, fan, det här känns som att 
titta på tysk reklamfilm för tvättmedel 
i 99 minuter. Ett intryck som förstärks 
av den osedvanligt usla dubbningen till 
svenska. Det ser inte klokt ut.

Robert Redfords senaste film som regissör och 
skådis har inte USA-premiär förrän den femte april – 
men redan nu kan vi se den i Sverige. Varför det har 
blivit så här har jag ingen aning om.

Jag traskade bort till Filmstaden i sista stund. 
Trettio platser kvar. Bra. Men nog fan var den plats  
jag vill ha upptagen. Även den rakt framför. Märkligt! 
Det här är ju en Robert Redford-film, en vuxenfilm, 
och medelålders människor brukar inte veta att man  
ska sitta långt fram i salongen för bästa bioupp-
levelse, de sätter sig i mitten eller långt bak. Så inte 
den här gången och jag tvingades välja en plats i 
mitten – det kändes konstigt med så liten filmduk.

Men när jag stövlade in i salongen fick jag 
förklaringen: det var bara ungdomar där. Jag var 
äldst. Otroligt mystiskt. Jag dubbelkollade så att 
jag gått in i rätt salong. Varför vill så många kids 
se en pensionärsthriller? Inte nog med det: de var 
knäpptysta från början till slut!

76-årige Redford spelar advokaten Jim Grant; 
en oansenlig man med en liten dotter. Det är bara 
det att Jim Grant egentligen heter Nicholas Sloan 
och för trettio år sedan tillhörde han en militant 
vänsterorganisation, vars tretton medlemmar är 
efterlysta för ett mord begått under ett bankrån. 
Sloan säger att han varit Jim Grant längre än sig själv 
- vilket innebär att han ska föreställa att vara under 60 
år gammal! Det kan man omöjligt tro, herr Redford 
ser nämligen numera ut som en gammal sadelväska. 
Visst, han är välbevarad och rörlig, men ser gammal 
ut - och när han ler är han märkligt lik Harpo Marx!

Shia LaBeouf är den unge journalisten Ben som 
råkar komma Sloan på spåren. Susan Sarandon är en 
annan av vänstergruppens medlemmar som plötsligt 
och oväntat anmäler sig själv. Sloan flyr och håller sig 
undan FBI och journalister, medan han söker upp de 
andra gruppmedlemmarna - hans mål är att hitta en 
viss Mimi Lurie. Varför måste han hitta henne? Kan 
det hjälpa honom att bevisa något? Den unge Ben 
är en synnerligen duglig journalist, han är bra på att 
lägga pussel och ligger hela tiden före FBI.

The Company you keep är en robust och intressant 
film. Dess handling är kanske lite väl otrolig på ett par 
ställen, men det kan man ta. Det här är väldigt välgjort 
på ett ”vuxet” och lite gammaldags sätt. Tempot är 
lugnt, actionscener lyser helt med sin frånvaro - och 
man inte räknar scenen där Sloan hoppar över ett 
staket eller när han springer i en skog. Filmen är full 
av dugliga, rejäla skådespelare; ner i minsta biroll 
hittar vi kända karaktärsskådisar. Nick Nolte är en 
av de före detta medlemmarna i gruppen, Brendan 
Gleeson är en pensionerad polis, Terrence Howard 
är nitisk FBI-agent, Richard Jenkins är en annan av 
gruppens medlemmar, Anna Kendrick flimrar förbi 
som hastigast, Stanley Tucci är lysande som Bens 
redaktör, som Sloans bror hittar vi Chris Cooper, och 
när man tror att den inte kan bli bättre, ja, då kommer 
självaste SAM ELLIOTT!

Pensionärsthriller skrev jag här ovan. Nja, det är väl 
att ta i – även om det ligger något i det. Politisk thriller 
är en bättre benämning. Det är en lång film, det här, 
två timmar och sju minuter, men The Company you 
keep är väl värd att se.

YOkO the Company you keep

Som liten gosse stod jag utanför Imperial i 
Landskrona och fascinerades av lobbykorten till 
Paul Bartels kultklassiker “Death Race 2000” från 
1975 - en film som handlar om en tävling i framtiden 
där futuristiska bilar kör över kontinenten och får 
poäng när de mejar ner fotgängare. Jag gick hem 
och ritade serier om hur jag trodde att filmen var – 
eftersom jag ju var för liten för att se den.

2008 kom “Death Race”, en såkallad “re-
imagining” av Paul WS Anderson. I framtiden tävlar 
dödsdömda fångar mot varandra i en biltävling som 
går ut på att de har ihjäl varandra. Jason Statham 
spelade hjälten i denna bioproduktion, som tydligen 
drog in tillräckligt mycket pengar för att man 2010 
skulle producera en uppföljare direkt för DVD - och 
här har vi ytterligare en uppföljare. Precis som i del 
två, är det Luke Goss (the poor man’s Jason Statham) 
som spelar den oskyldigt dömde hjälten som tvingas 
ställa upp i biltävlingen. För att förnya sig utspelar sig 
det hela nu i Sydafrika - men i övrigt är det här samma 
film en gång till. Och nu kan vi det här. Det blir rätt 
tjatigt och tröttsamt. 

DEAtH RACE 3: INFERNO
(Universal)

Varulvsfilmer tycker vi ju alla om, i synnerhet varulvs-
filmer från klassiska monsterbolaget Universal. Det var  
ju det som på 1930- och 40-talen gjorde “Werewolf 
of London” och “The Wolf Man”, och häromåret en 
underskattad nyinspelning av den senare.

“Werewolf: The Beast Among Us” är dock inget 
vidare. Den är producerad av Universal direkt för 
DVD-marknaden och känns oinspirerad och billig 
på alla sätt. B-filmsregissören Louis Morneau är 
en trevlig kille; han var i Lund 1997, men här har han 
inte fått till det. En varulv terroriserar en liten by i 
Europa på 1800-talet - vem är det? Många bybor 
är misstänkta och ett litet gäng tuffa varulvsjägare 
skjuter ner folk till höger och vänster. Lemlästade 
kroppar ligger i högar. Filmen är passande nog 
inspelad i Rumänien, men alla pratar bred amerikansk 
engelska, brittisk engelska, eller engelska med 
lustig brytning - ingenting är konsekvent. Stephen 
Rea medverkar som skum doktor, Steven Bauer har 
en liten roll, och minsann om inte Nia Peeples från 
TV-serien “Fame” är med. Henne var jag kär i för 30 år 
sedan. Nu har hon hunnit bli 51.

WEREWOLF: tHE BEASt AMONg US 
(Universal)

MODEStY BLAISE
(Studio S Entertainment)

DJANgO
(Studio S Entertainment)

Här kan man snacka om lögnaktigt DVD-omslag! 
Gissa om Modesty-fans kommer att bli besvikna 
när de hyr eller köper den här filmen... Det enda som 
stämmer på omslaget är titeln och skådespelarnas 
namn. För även om Joseph Loseys film från 1966 
är baserad på Peter O’Donnells i Sverige ohemult 
populära serie, har filmen i princip inget med 
originalet att göra. O’Donnell hatade den här.

Tjusiga italienskan Monica Vitti (som är blond) 
är Modesty, Terence Stamp är Willie Garvin, Dirk 
Bogarde är ärkeskurken Gabriel i denna popkonst -  
influerade film. Det ska vara lite galet, crazy, utflippat 
och mycket swinging London. Färglatt, fräsiga kläder 
och miljöer, ibland brister Modesty och Willie ut i 
sång – och de som förväntar sig ett tufft agentäventyr 
med mycket action kommer att bli upprörda.

Betyget tre får man ta med en nypa salt, men jag 
är nog lite förtjust i den här filmen ändå. Jag gillar ju 
sådant här. “Modesty Blaise” är ett misslyckande, 
men ett strålande misslyckande.

Vad som dock är märkligt är att man aldrig lyckats 
göra en ordentlig Modesty Blaise-film. Det gjordes 
ett pilotavsnitt för TV 1982; det är riktigt pissigt 
och det blev aldrig någon serie. 2004 slängde man 
snabbt ihop “My Name Is Modesty: A Modesty Blaise 
Adventure”. Quentin Tarantino producerade, men det 
spelade ingen roll – filmen är under all kritik. När får vi 
se en stor, påkostad, seriöst Modestyfilm? En kollega 
föreslog Noomi Rapace i titelrollen. Tja, det skulle 
kanske funka?

Utan att veta vad det var, hyrde jag i mitten av 80-talet Sergio 
Corbuccis spaghettiwestern “Django” från 1966. Oj. Wow. Vilken 
film! Jag hade aldrig sett något liknande - och den har påverkat mig 
djupt. Enbart positivt, förstås. Vid sidan av Sergio Leones filmer,  
är detta den mest klassiska italienska westernfilmen.

Franco Nero är nordstatssoldaten Django som släpar omkring på 
en likkista i den gyttjiga ödemarken. Han anländer till en liten skitigt, 
fallfärdig, gyttjig stad där de få boende lever i skräck för en grym 
och mäktig ranchägare, som då och då släpper lös sina maskerade 
mannar för att döda och leva jävel. För att göra det hela ännu värre 
dyker det även upp ett gäng mexikanska råskinn som dödar och 
lever jävel. Vilken tur att Django drar sin revolver snabbast i hela 
världen och inte ens behöver sikta för att folk ska träffas av kulorna. 
Och vänta bara tills han plockar upp innehållet i likkistan...

“Django” är en fantastisk film; fascinerande, tuff, rå, spännande, 
intressant. Det är en av de mest inflytelserika filmer som gjorts och 
det är inte för inte som Quentin Tarantino gjort en hyllning kallad 
“Django Unchained”. Det finns närmare hundra filmer med Django i 
titeln. Bara en av dem är en autentisk uppföljare; den vissna “Django 
Strikes Again” från 1987. Italien har lite märkliga copyrightlagar, så 
folk gjorde egna Djangofilmer, eller bytte namn på helt orelaterade 
westerns så att de nu handlade om Django. Bäst av dessa är den 
legendariska “Django Kill!”.

På omslaget till den här DVD-utgåvan stårc det att den är oklippt. 
Det är en sanning med modifikation. Den är snarare förlängd. Man 
har återinsatt en del smärre våldsinslag som italienarna klippte bort 
innan filmen fick premiär; denna kompletta version har alltså aldrig 
visats.

I vilket fall - jag älskar fortfarande “Django”! Grymt bra film!

Den här spökfilmen var jag faktiskt väldigt nyfiken 
på. Varför då? Jo, därför att den fått sanslöst usla 
recensioner i USA, där den av någon anledning 
dessutom gick upp på bio - efter att ha legat på hyllan 
i två år. Bland annat har många påpekat att filmen 
saknar egentlig handling.

Jo, det stämmer! För manus och regi står långfilms-
debuterande Todd Lincoln och nej, den här filmen har 
ingen handling. Ashley Greene och Sebastian Stan 
är ett ungt par som flyttar in i en stor, flott villa (hur de 
nu har råd med det), där det visar sig att det spökar. 
Snart får de reda på att spöket följt efter dem sedan 
collegetiden och det spelar ingen roll vart de flyttar.

“The Apparition” har åldersgränsen PG-13 i USA  
och är alltså väldigt barnvänlig. Inget otäckt alls 
förekommer. Det som är tänkt att vara kusligt är bara 
dumt. En scen med en liten hund som visst stryker 
med är osedvanligt dum. Filmen består i stort sett 
bara av en lång rad scener staplade på varandra - 
men det händer ingenting. Vill man veta hur filmen 
slutar kan man titta på DVD-omslaget – det är 
nämligen slutscenen!

Ska jag säga något positivt om filmen får det vara 
att jag tycker att Ashley Greene är väldigt söt.

tHE APPARItION
(Warner)

UNIVERSAL SOLDIER: DAY OF RECkONINg
(Noble Entertainment)

Här kommer den fjärde “Universal Soldier”-filmen dundrande - eller 
den sjätte, om man räknar de två usla TV-filmerna från 90-talet. 
Liksom förra filmen är detta en direkt-på-DVD-produktion i regi av 
begåvade John Hyams, son till Peter. I Amerika gick filmen även en 
kort runda på utvalda biografer.
 Om man får tro omslaget är Jean-Claude Van Damme 
och Dolph Lundgren tillbaka i huvudrollerna. Detta stämmer inte. 
Dessa två herrar har knappt ens biroller, de gör snarare korta 
cameoframträdanden och på slutet får de slåss lite. Istället innehas 
huvudrollen av nye stjärnan Scott Adkins - och det ska vi inte klaga 
på. Jag gillar Adkins.
 Som helhet är “Universal Soldier: Day of Reckoning” 
en ganska märklig historia. Mer en thriller än en actionfilm. Ibland 
tenderar den mörka stämningen skräckfilm. Det hela är väldigt 
dystert - och bitvis extremt våldsamt. Ultravåldet blir ibland 
direkt groteskt. Den ursprungliga historien om en specialstyrka 
bestående av döda soldater som väckts till liv har nu ersatts med 
en story om klonade soldater. Hjälten visar sig förstås vara en klon; 
född vuxen och med inplanterade, traumatiska minnen.
 En helt okej film. Adkins, Van Damme och Lundgren var 
alla med i “The Expendables 2”.

ser ut som om de har förstoppning  
och tårarna sprutar när de sjunger. 
Och dör. Det är förhållandevis olidligt.

Men så plötsligt glimrar det till! 
Plötsligt dyker Sacha Baron Cohen 
och Helena Bonham Carter upp som 
ett tjuvaktigt och lömskt värdshuspar, 
och då blir det festligt och roligt.  
Det hade egentligen räckt med  
den scen. Man hade kunnat klippa  
bort resten.

Nej, förresten, jag gillade även 
scenen där Hugh Jackman tar sig ett 
rejält bajsbad, och när han slutligen 
kravlat ur kloaken framför han en 
sång - medan han fortfarande är helt 
insmetad med bajs. Det kallar jag 
kvalitetsunderhållning.

Filmens scenografi är fantastisk.  
Det är en flott film.

Men jävlar vad tradigt det är. Filmen 
gick mig på nerverna. Det kändes som 
en befrielse varje gång någon dog. 
Och nästan alla dör här.

Två timmar och 37 minuter varar 
den, förresten. Den känns längre.

Och det går alldeles utmärkt att 
sova under tiden. Det är skit, bölder 
och en trist sång när man somnar, och 
när man vaknar är det fortfarande skit, 
bölder och en tradig sång.
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BOkRECENSION

Vid sidan om Tomas Tranströmer 
har ingen annan poet mötts med 
lika stora förväntningar som Göran 
Sonnevi sedan sextiotalet. Ingen 
annan poet har heller mer intensivt och 
ingående och egensinnigt diskuterat 
samhällsutvecklingen. Och i denna 
penetration av det politiska har alltid 
hans person och privatliv vävts in. I 
alla fall har det ständigt närvarande 
diktjaget till det yttre många likheter 
med Sonnevi själv, åtminstone vad 
det gäller platser och människor jaget 
besöker och umgås med.

I sin poesi är Sonnevi annars 
Tranströmers motsats. Han är privat, 
ja, i alla fall är diktjaget det, metaforfri, 
voluminös och använder ofta ett slags 
dagboksform, där Tranströmer litar på 
det objektiva korrelatet och metaforen, 
är otroligt sparsmakad och bearbetar 
en upplevelse efter en långvarig 
anriknngsprocess.

På senare tid har tegelstenar 
börjat vinna gehör hos svenska 
poeter. Sonnevi var väl först redan på 
nittiotalet med samlingar som Trädet 
och Mozarts tredje hjärna, senare 
också Oceanen. Johan Jönsson 
har redan producerat två ordentliga 
tegelstenar. Den stora formen verkar 
passa väl för  politiska ingredienser. 
Kring sina jag spinner både Jönsson 
och Sonnevi ett nät av politiska och 
privata erfarenheter. Och jaget är inte 
bara en rovgirig spindel, utan ser ut att 
själv sitta rätt intrasslad i nätet.

I sitt senaste verk, Bok utan 
namn, slår Sonnevi rekord i omfång. 
Åttahundra sidor och en titeldikt 
som sträcker sig över mer än bokens 
senare hälft, och det på sidor utan 
nämnvärd luft. Bokens första hälft gör 
mest nedslag i jagets senaste fem år 
och då kring helger. Platserna varierar 
men har nästan alltid närhet till havet, 
Koster, Ormöga på Öland, platser 
längs Hallandskusten.

Titeldikten spänner över hela 
Sonnevis liv, från fyrtiotalet till 
sommaren 2012. Ständigt förenas 
det individuella och detaljen med det 
samhälleliga och kosmiska. Ibland är 
övergångarna halsbrytande, från en 
rad till en annan förflyttas man från 
fjärilslarvens värld till världspolitikens 
och ibland lika snabbt vidare till det till 
synes oändliga universum.

Svagt lila ljus i de vita träden 
Domherreparen kommer till den 
utlagda maten 
Igår kväll stod jag på berget, ensam, 
under stjärnhimlen, för att spana 
efter kometen
Såg Orion, Cassiopeia, Karlavagnen, 
och andra stjärnbilder jag inte vet 
namnet på 

som sedan kan gå över i en politisk 
analys:  

göran Sonnevi, Bok utan namn; 
Albert Bonniers förlag.

Sverige är det enda landet i världen som  
har haft en subkultur kallad ”synthare”  
som flest under 80-talet. Den mesta  
musiken de lyssnade på var toplist-
musik med kanske egentligen bara ett 
bra band Depeche Mode. På 80-talet 
när svenska ungdomar delades upp  
i synthare och hårdrockare var kanske  
hårdrockens artister de töntigaste  
men synthens publik var å andra sidan  
töntarna, pluggisarna, de blivande 
KTH-studenterna. Det framgår om  
inte annat i Bengt Rahms magistrala 
verk över den svenska synthrörelsen.  
Till skillnad mot andramusikbiografier 
finns här inget ifråga om musik-
biografier så vanlig underhållande 
läsning om missbruk, sex eller 
dekadent leverne, knappt ens 
konflikter mellan bandmedlemmar. 
Band som till skillnad mot band inom 
andra populärkulturella musikstilar 
i Sverige inte slog internationellt. 
Det låter som tråkig läsning det här 
men det är det inte. I likhet med Ika 
Johannessons och Jon Jefferson 
Klingbergs reportagebok Blod, Eld,  
Död är det här en bok som lär mig 
något nytt. Låt vara att de flesta band 
var tråkiga. Intressantast läsning är  
bokens första halva, den tidiga synth-
rörelsen där alla band framstår som 
mer eller mindre sprungna ur punken 
och inspirerade av bra synthband som 
Kraftwerk och Cabaret Voltaire.  
Jag tänker på band som som Twice A 
Man och Dom Dummaste. Pretentiösa, 
visst, men på ett friskt kreativt sätt. 
Dom Dummaste gödslade en scen i 
Linköping med dynga innan de under 
rituella former smörjde in sig själva och  
andra med grisblod. Cosmic Overdose  
spelade förband till ett nykläckt New  
Order och Lustans Lakejer var i 
begynnelsen ett av landets mest 
provokativa band när de i en intervju 
antydde att kläderna är viktigare än  
musiken. Utöver kärleken till synth-
esizern försökte de här banden skapa 
något nytt. Den snyggt formgivna 
tunga bokens kapitel är skrivna som 
intervjubaserade artiklar med varje 
band. Den Svenska Synthen blir en 
berättelse om trettio år av musik, mode 
och gemenskap.  Man tas tillbaka till en 
tid med gatuslagsmål som var närmast 
som en sport mellan synthare och 
hårdrockare. Synthare var välartade 
fans med ett självvalt utanförskap och 
kanske just därför provocerade. Det är 
trevligt att de får en färdig hyllning  
i form av denna tegelsten.

Cyril Hellman

Bengt Rahm: Den svenska 
synthen (kalla kulur)

Jag antar att första gången jag blev fullt 
medveten om att det fanns någon som 
hette Gunnar Krantz var när jag läste 
en fanzinrecension i Seriefrämjandets 
medlemstidning TOTS (Tidskrift om 
tecknade serier), eller möjligen i Bild 
och bubbla. Eller egentligen var det väl 
inte själva recensionen utan en citerad 
serieruta ur den recenserade serien 
som jag fäste mig vid. Serien handlade 
om någon sorts mobbningssituation, 
på en skolgård, där några elaka ungar 
ger sig på en ensam unge och skriker: 
”Gunnar Krantz med sin långa svans”. 
Jag läste aldrig serien i dess helhet. 
Kanske missuppfattade jag alltihop. 
Detta var någon gång i början av 
1980-talet. 

Krantz var inte den allra första 
fanzintecknare jag läste. Efter hand  
fick jag djupare inblickar i den svenska  
amatörserievärlden. Krantz var en  
bland många begåvade tecknare.  
Ofta jobbade han med självbiograf-
iska, vardagsrealistiska serier . Mina  
personliga favoriter hittade jag vid  
denna tid snarare bland äventyrs-
tecknarna (jag var ju några år yngre!), 
med Stefan Nagy som den starkast 
lysande stjärnan. 

Ytterligare längre fram (1983) blir 
jag själv en del (en blygsam del) av 
samma svenska fanzinvärld. Fast då är 
den fem år äldre Krantz redan på väg 
mot mer professionella jobb. Jag tror 
aldrig att jag har någon direkt kontakt 
med honom. 

I den första lyxvolymen, Största 
möjliga allvar (2011) samlade Krantz 
sina mest realistiska och lättillgängliga 
”folkliga” serier. Framför allt de viktiga  
albumen Alger och Falska liv 
(tecknade i en stil som landade 
någonstans mittemellan Jacques 
Tardi och Hugo Pratt) som gavs ut 
av förlaget Medusa 1986 och 1987. 
Bakom Medusa stod (som bekant) 
Horst Schröder, som något tidigare 
börjat ge ut Epix och ett antal andra 
vuxenserietidningar, i vilka Krantz ofta  
var publicerad och även hade 
redaktionella funktioner. Samtidigt som  
han var amatörserietecknare, serie-
främjare och så småningom etablerad 
serietecknare var Krantz också 
konstnär. Hela tiden vacklade han och 
växlade mellan rollerna. Jag har bara 
följt honom som serietecknare, men 
om man ska tro de biografiska texter 
som ingår i samlingsvolymerna var han 
periodvis relativt framgångsrik även 
som konstnär, med olika sorters konst: 
traditionellt måleri, foto, mystiska 
installationer.

Det är nu dags för lyxbok två. 
Om den förra boken skulle kunna 
kallas Krantz folkliga bok är väl 
den föreliggande volymen, Från 
Superangst till Seriestaden, 
motsatsen: den svåra och ocharmiga 
Krantz. Krantz orienterar sig nu 

Det börjar bli dags att göra både avslut 
och bokslut av den drygt tio år långa 
invasionen av Afghanistan. Våren 2012 
träffades NATO:s medlemsstater i 
Chicago och diskuterade hur strategin 
för överlämnandet till det afghanska 
folket ska se ut. Ytligt sett kan detta 
måhända detta ses som något positivt, 
men få lär hävda att den västliga 
närvaron lett till några bestående 
framgångar i det stora perspektivet. 
Fråga bara Sherard Cowper-Coles, 
Storbritaniens före detta ambassadör 
i landet som gett talibanerna ett brutalt 
stenåldersorienterat ansikte. 

Den meriterade diplomaten hade  
tjänstgjort i såväl Israel som Saudi-
arabien innan han fick erbjudande 
om att ta över ambassadörsposten 
i Kabul 2007, men det skulle snart 
visa sig att dessa tidigare utmaningar 
tedde sig som en promenad i parken 
vid en jämförelse. Rapporterna från 
de politiker som besökt Afghanistan 
talade vid denna tid om försiktig 
optimism och om att ”framsteg 
gjorts, men att utmaningar återstår”. 
Dessutom hade i sin tur höga 
militärer redan då för vana att köra 
med ”happytalk” för att tillfredsställa 
politikerna. Samtidigt konstaterar 
dock Cowper-Coles att de obekväma 
frågorna om existensen av en bredare 
strategi för att stabilisera Afghanistan 
lyste med sin frånvaro. Ett faktum 
som dessvärre inte skulle komma 
att förändras nämnvärt under hans 
sejour i Kabul. Pressen att inte ha en 
defaitistisk inställning från högre ort 
var helt enkelt för stor.

Vikten av en bred politisk strategi 
är dock något som Cowper-Coles 
ständigt återkommer till i sin bok. 
Avsaknaden av en sådan upprepas 
nästan som ett mantra, men så är 
också problemen otaliga. Ett är att 
endast enstaka operationer på fältet är 
grundade i någon form av genomtänkt 
plan. Ett annat har med röriga och 
oklara besked om ansvarsområden 
och rapporteringsskyldighet för de 
olika ländernas arméer i alliansen och 
ytterligare ett är oförmågan att ge 
folket i befriade områden trygghet nog 
att vilja och kunna ta ansvar för den 
egna utvecklingen.

Samtidigt är Cowper-Coles 
övertygad om att talibanerna aldrig  
kan besegras på slagfältet. Diplomati 
är överlag effektivare än militär 
inblandning, menar han. Hur illa man  
än tycker om det måste talibanerna tas 
med i beräkningarna om fred och stabil-  
itet ska uppnås.Bushadministra-
tionens ”kriga först, prata sedan”- taktik 
fungerade aldrig.

Cowper-Coles är således ingen 
hök. Han framstår som en realist 
och säger vid något tillfälle till och 
med att det finns en risk att USA och 
dess allierade misslyckas med sina 

Sherard CowperColes
Cables From kabul  
(Harper Press)

gunnar krantz,
Från Superangst till seriestaden.
Optimal 2012.

Det finns en fransk serieförfattare, Sylvain Runeberg, 
som till och från bor i Sverige. Han har skrivit manus 
till ett franskt seriealbum baserat på Stieg Larssons 
“Män som hatar kvinnor”. Detta är inte det albumet.

Det här är den amerikanska serieversionen från 
Vertigo, det vill säga DC Comics gren för vuxenserier. 
Och det här är inte bra. Detta är snarare fruktansvärt.

Den amerikanska versionen, skrev jag. Tja, 
amerikansk och amerikansk … För manus står den 
skotska deckarförfattaren Denise Mina, medan 
serien tecknats av Leonardo Manco från Argentina 
och italienaren Andrea Mutti. Om någon i trion 
någonsin har varit i Sverige har jag ingen aning om, 
men de verkar tro att vi har väldigt små julgranar i det 
här landet. Små enmetersgrejor står intryckta i hörn 
hemma hos seriens julfirande svenskar.

Jag har heller ingen aning om huruvida Mina har 
någon tidigare erfarenhet av att skriva serier. Det här  
flyter inte på så bra – men det har kanske med 
Larssons bok att göra. Nej, jag har inte läst romanen. 
Men serien består till större delen av pratande 
huvuden. Dialog, dialog, dialog. Ibland lite märklig 
sådan – folk tilltalar varandra med herr, fru och fröken 
– vilket jag gissar beror på att man ju fortfarande 
säger mr, mrs och miss i USA och England, och att 
det står så i Vertigos utgåva. På svenska ger det 
intryck av att utspela sig på 1950-talet.

Teckningarna är fruktansvärt fula. Manco och Mutti 
är bara intresserade av Lisbeth Salander, övriga 
figurer ser ut lite hur som helst. De skiftar utseende 
från ruta till ruta, och det ser stelt och illa ut.  
Fast Salander ser inte mycket bättre ut hon heller. 
Allting är väldigt oinspirerat.

Först en svensk roman. Sedan en svensk film – 
följd av en amerikansk film. Och nu två stycken olika 
serieversioner. Är inte detta overkill? Jag har sett 
delar av den franska versionen och den ser betydligt 
bättre ut än det här - men samtidigt känns det ändå 
onödigt. Räcker det inte med att läsa boken? 

Och ärligt talat: är de här historierna om Salander 
och Micke Blomkvist så bra? Nej, det är de inte.  
Om man hittat på nya äventyr med duon i serieform 
hade det här kanske varit något. Men det har man 
alltså inte gjort.

Pidde Andersson

Denise Mina, Leonardo Manco, Andrea Mutti  
efter Stieg Larsson / MÄN SOM HAtAR  
kVINNOR EN SERIEROMAN DEL 1 (Norstedts)

Banden mellan människor blir till 
ekonomi, underordning
En socialdemokrati och ett till 
hälften reformerat kommunistparti
spelar med i detta, bara halvt 
defensivt 
Också bland människorna i dessa 
organisationer finns en dold 
handlingsplan, som egenintresse

Även om döden, liksom livet, alltid varit 
central för Sonnevi har den i Bok utan  
namn fått en än mer central roll. 
Vänner, föräldrar, kollegor till jaget/
Sonnevi insjuknar och dör. En av dem, 
Birgitta Trotzig, föräras även en diktsvit 
i sonettens form. En form som för övrigt  
ofta avbryter de dagboksartade 
dikterna. De senare är svällande, till 
synes formlösa med korta meningar, 
ständiga kast mellan teman, kanske 
influerad av Charlie Parkers bebop 
– en av de stora inspirationskällorna 
redan på femtiotalet.

De senaste decennierna har 
Sonnevi varit djupt inbegripen i en  
rannsakan av sina politiska ställnings-
tagande mot bland annat USA:s 
”vidriga krig” i Vietnam och för socialist-
iska befrielserörelser. Han är mån om  
att inte glömma bort något av de 
senaste seklens folkmord, vilken ”sida” 
som än står för morden. Men hans syn 
på USA som ”Imperiet” i vår tid har 
inte förändrats och han ser inte mycket 
gott komma från det hållet ur politisk 
synvinkel.

Med åren har också Sonnevis attityd  
blivit mer trevande. Det är sällan dikt-
jaget slår fast något direkt. Möjligen 
kan ett konstaterande av exempelvis 
en fjärilsart eller blomma efter en 
kontroll i ett vetenskapligt verk. Men i 
sökandet efter lösningar av politiska 
konflikter på inrikes- eller utrikesplanet 
reser sig frågetecknen.

Bok utan namn är ett mäktigt verk. 
Man rycks med i läsningen och den 
som är någorlunda jämngammal med 
Sonnevi genomgår en rannsakan 
av sig själv och sitt liv. Och allt sker 
till ackompanjemang av Sonnevis 
omisskännliga röst. I alla fall för den 
som hört Sonnevi läsa sina dikter.

Jan Erik Bornlid

föresatser. För som han uttrycker 
saken,  
varje positivt tecken är svagt eller har 
försvunnit snabbt. På samma sätt 
behöver man inte tvivla på att positiva 
saker har hänt under västmakternas 
närvaro. Frågan är bara hur länge det 
roliga varar när de lämnat landet. 

Som helhet är det med alltså ingen 
becksvart bild författaren målar upp. 
Däremot råder det ingen tvekan om 
att han precis som undertecknad och 
många andra har sina tvivel på en ljus 
framtid för Afghanistan. Vilket är fullt 
förståeligt. Cowper-Coles har på nära 
håll upplevt konfliktens komplexa natur. 
Därför väger hans synpunkter också 
tungt. Särskilt som mannen överlag 
ter sig både ärlig och frispråkig i sina 
resonemang. Han försöker i alla fall 
framhäva problem få vill höra talas om.

Cowper-Coles erkänner dock 
gärna att det spelas teater flitigt i 
det politiska spelet, men att han för 
egen del alltid försöker mena vad han 
säger. Kontroversiellt? Kanske inte 
vid en första anblick. Men att påstå att 
Afghanistans känslostarke President 
Karzai behövde en dos av ”tuff kärlek” 
i båda ordens bästa bemärkelse varje 
dag, att USA under Bush inte var 
intresserat av strategiråd eller att hans 
jobb i alldeles för hög utsträckning 
bestod av möten där många inte 
ledde någonstans tyder inte direkt på 
att bokens upphovsman tillhör den 
skönmålande typen. 

Vilket man väl får säga är 
uppfriskande. För gudarna ska veta att 
det behövs folk på höga poster som 
vågar hävda att det alltjämt ser ruskigt 
illa ut i Afghanistan trots alla insatser 
och pengar som pumpats in utifrån. 
Annars kommer det inte att finnas 
någras som helt förutsättningar för 
en bättre framtid vare sig på kort eller 
lång sikt. Kalla mig gärna pessimist, 
men det är jag alldeles övertygad om. 
Särskilt efter att ha läst den här boken.

Peter Eliasson

medvetet bort från den estetiska, realistiska 
”franskbelgiska” stilen. Det är inte lika albumsnyggt 
nu, men serierna har andra kvaliteter. Jag inser, vid 
omläsningen av Superangst att Krantz kan vara riktigt 
rolig. Det är självbiografiskt. Det är Krantz liv, hans 
lidande. Samtidigt berättas viktiga delar av  
den svenska seriehistorien. Krantz var med både  
här och där.

Jag funderar över vilken svensk serietecknare 
det är som Krantz unga alter ego umgås med, som 
kallas för Stig-Åke Svampbacke och ritar troll, i 
Superangst? Man vill ju veta! Sådana tankar sätter de 
här serierna igång. Huvudsakligen handlar albumet 
om hur Krantz jobbar med jobbiga jobb. 1981 är lite 
som en fortsättning på Superangst. Nollad är serien 
som är känd för att det inte händer något i den.

När Serieskolan startade i Malmö var Krantz med  
där också. Undervisade. Han har för övrigt gjort en  
charmig handbok i konsten att tänka och teckna 
serier: Seriemagi. När det började, strax före sekel-
skiftet, var det på folkhögskolenivå. Men idag finns  
Krantz och serierna även under Malmö högskolas 
tak (med honom som ledare). Detta samtidigt som 
seriemediet blir alltmer marginaliserat i verkligheten 
utanför murarna. Färre och färre människor köper och 
läser traditionella serie tidningar. Barn och ungdomar 
spelar hellre spel. Serierna har flyttat in i finrummen. 
De läses av vuxna, de säljs i bokhandeln (eller inte alls).

Här sitter man nu med två samlingsvolymer, två 
gigantiska volymer. Ändå är detta endast en bråkdel 
av allt som Krantz har gjort. Kanske kommer aldrig 
Krantz tidigaste (och svåråtkomligaste) fanzinjobb 
att återpubliceras i sådana här lyxband. Det skulle 
väl f.ö. vara lite av ett hån mot fanzinkulturens 
”punkighet”. Att svika idealen. Om det fanns några? 
Men alla de små ”slarvtecknade” självbiografiska 
pocketböckerna från 2000-talet kommer nog att 
samlas, på något sätt… De är rätt charmiga. Sedan 
finns det en akvarellserie också: Vin och vatten.

Jan Hoff
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Jag minns när jag var på premiären 
på Stefan Bergs och Magnus 
Gerttens film “Rolling like a stone” på 
Spegeln i Malmö 2005. Efter filmen 
hölls en liten frågestund och då reste 
sig en liten herre i publiken upp och 
berättade att han mycket väl kom 
ihåg den tid - the swinging ‘60s - som 
avhandlas i filmen. Han sa även att han 
precis flyttat hem till Sverige efter flera 
decennier utomlands och att det var 
han som en gång i tiden var känd som 
Rock-Ola.

Då pratade jag aldrig med Rock-
Ola - eller Jan Olofsson, som han 
egentligen heter. Jag minns inte när jag 
först presenterades för honom - eller 
var. Det bör ha varit 2008 eller 2009 
och på ett galleri. Kanske till och 
med en utställning med Jans bilder? 
Troligen. Det dröjde dock inte länge 
innan vi blev goda vänner. Vi träffas 
och umgås förhållandevis ofta, och jag 
har ofta fascinerats av hans fantastiska 
historier. Historier som nästan är för 
bra för att vara sanna. Sven Lindström, 
som skrivit den här biografin över Jan 
Olofsson, trodde först att karln var en 
mytoman. Men nej, allt är sant. 

Den här boken har jag följt under 
dess tillkomst. Förra året trillade jag in 
på Bullen och där satt Jan med ett par 
människor i mogen ålder. En av dessa 
var Christer Gärdsby, som jag aldrig 
träffat - trots att jag känner hans bror. 
Little Gärdsby kallades Christer en 
gång i tiden. Jan stack till mig en liten 
hög papper, det var ett par kapitel ur 
boken, och jag läste dem till min öl. 
Och jag skrattade. 

Jan Olofsson är född 1944 och  
han var bara fjorton år när han slog 
igenom som rockidolen Rock-Ola. 
Fast sångar karriären blev kort – 
grabben kunde egentligen inte sjunga 
och kompenserade detta med att 
skrika. Något som fungerade på scen, 
men inte på skiva. I slutet av 50-talet 
lade Jan därför sångarkarriären på 
hyllan för att istället bli Sveriges yngste 
manager - och den första artisten 
i hans stall blev mer musikaliskt 
begåvade Little Gärdsby.

Det är när 50-tal blir 60-tal som Jan 
Olofssons galna tripp börjar. När han 
flyttade utomlands och fick uppleva 
saker man först har svårt att förstå 
att de verkligen är sanna. Men – det 
finns vittnen och bildbevis. När Jan 
hamnade i Hamburg behövde han 
någonstans att bo - och det slutade 
med att han delade lägenhet med ett 
okänt popband från Liverpool. Jodå, 
Jan var kompis med The Beatles –  
fast han brukar säga att han aldrig  
gillat bandet. 

När Jan flyttade till Swinging London  
verkar det som om han blev kompis 
med alla. Åtminstone träffade han på 
alla på inneklubbarna. Han öppnade 
egen nattklubb, han startade 

skivbolag, han var musikförläggare 
(några guldskivor hänger på väggen 
hemma i Malmö), och han började att 
fotografera människorna han hade 
omkring sig. Han dokumenterade i 
stort sett allt av vikt inom 60-talets 
populärkultur. Mest spridda och upp-
skattade är antagligen alla bilder på 
Johnny Cash, som Jan blev vän med. 

Jan Olofsson gör inte mycket väsen 
av sig; han är en lugn och vänlig man, 
och det skulle aldrig falla honom in att 
skryta om sina upplevelser. Men visst 
känns det lite märkligt ändå när vi sitter 
på valfri krog i Malmö och han berättar 
om Mick Jagger eller Jimi Hendrix,  
eller återger någon bisarr anekdot om 
John Lennon.

Sven Lindströms bok är svår att  
lägga ifrån sig. Precis som objektet  
i fråga, är den trevlig och under-
hållande. Väldigt lättläst, men 
knappast lättviktig. Jan Olofsson och 
hans livsverk är värt att lyfta fram.  
Ska jag komma med en invändning, är 
det att “swinging ‘60s” genomgående 
är felstavat, det står 60’s...

Vad jag upplever som väldigt positivt 
är att idag, när de flesta biografier och 
memoarer verkar handla om hur jävligt 
och hemskt vem-det-nu-är har haft 
det bakom den glada fasaden, så har 
Jan Olofsson mer eller mindre haft det 
jättebra hela tiden och bara ägnat sig 
åt kul saker. Och än har han inte lagt av. 
Han funderar ständigt på nya saker att 
ägna sig åt.

Pidde Andersson

“Okända berättelser ur den svenska 
nöjeshistorien”. Så lyder den här 
bokens undertitel. En del av dessa 
okända berättelser har ni tagit del av 
här i Nya Upplagan. Ursprungligen 
skrevs de för Stupidoblocket i 
serietidningen Kapten Stofil, och jag 
har i flera år påpekat för herr kollegan 
Martin Kristenson att han verkligen 
borde samla alla dessa unika artiklar 
och ge ut i en bok. 

Här har vi så denna efterlängtade 
bok. Kanske årets mest oumbärliga 
bok om populärkultur och nöjes-
historia. En bok full av ämnen som 
sällan eller aldrig tidigare behandlats. 
Och jag undrar hur Kristenson har 
orkat. De här artiklarna är långa, 
grundliga och minutiöst researchade. 
Kristenson har oavlönad suttit och lagt 
ner hur mycket tid som helst på det här, 
av rent och skärt brinnande intresse 
har han suttit och bläddrat bland 
gamla tidningsklipp och rullat fram 
mikrofilmer för att hitta exakta datum 
för de mest obskyra och därmed 
extremt viktiga händelser. Men vi ska 
alla vara tacksamma.

“Vårt kära strunt” innehåller inte 
bara en, utan två artiklar om Åsa-
Nisse-filmerna - bara detta motiverar 
förstås ett inköp. Men vi får även veta 
allt om det omskakande Lambeth 
Walk-målet 1938, under rubriken 
“Kokain i min lilla kajuta” kan vi läsa 
om när Fred Winter 1925 satte upp 
en festlig revy om kokain, och Jerry 
Lewis’ misslyckade sejour i Sverige 
avhandlas - filmstjärnan kom 1972 hit 
för att göra den mytomspunna och 
aldrig färdigställda långfilmen “The 
Day the Clown Cried”. 

Vidare hittar vi artiklar om TV-
skäggen, Karl Gerhard, Hasse &  
Tage, Lennart Hyland samt om skräck-
sommaren 1972 och mycket annat.

Allting är underhållande och 
entusiastiskt berättat. Boken är 
illustrerad med gamla tidningsklipp 
och annonser från när det begav sig.

Om alla Nya Upplagans läsare köper 
två ex var - eller tre - kan vi kanske få 
ytterligare en volym med ännu mer 
inaktuella nöjesartiklar!

Pidde Andersson

Martin kristenson
VåRt kÄRA StRUNt
Stupidobiblioteket

Sven Lindström
HAN SIttER DÄR NERE MELLAN CLAPtON OCH HENDRIX
JAN OLOFSSONS gALNA tRIPP gENOM POPHIStORIEN

SkIVRECENSION

MF/MB/
Colossus 
(Adrian) 

Starten i Bollnäs 2005 och sedan 
debuten ”Folded” ligger en bit från nya 
”Colossus”, introduktionen till den  
sistnämnda blev stilgreppet ”Colossus 
Premixed”, alltså att man börjar med 
att utge (tyvärr endast digitalt) ett 
mixalbum innan albumet man mixat om 
ens utgetts. Premix i stället för remix. 
Om inte annat färgade det min lyssning 
när väl ”Colossus” låg i cd-spelaren, 
en känsla av samhörighet, av en och  
samma musik, men med andra ytter- 
kläder, från ett annat rum, kommit in 
via köksingången och försynt sagt 
”så här är det egentligen”. Mer att ta 
på allvar. Mer elektronik, mer svaj, 
högre intensitet än på debuten, en 
spännande utveckling för detta rock- 
band som nu mestadels befinner sig 
på trygg mark i Malmö (och att de gör 
ett set med uteslutande Kraftwerk-
covers på Debaser i början av februari 
känns helt självklart). Fortfarande  
manlig och kvinnlig sång, fortfarande 
tvenne trumset, influenser från Manch-
ester, Berlin och någon Canterbury-by 
– och efter premixtilltaget, kan man 
hoppas på en liveplatta? 

Jan-Erik Zandersson

kogars Big trillORama trash 
Show #2  Samling
(gratis på nätet)

Det här är en salig blandning av obskyr 
rock´n ŕoll och reklamtrailers för filmer 
som blandas emellan, och ibland mitt 
i låtarna. Det finns inga låttitlar, helt 
enkelt bara för att göra det riktigt svårt 
för de som eventuellt funderat på att 
ge ut hela eller delar av plattan som 
bootleg.

Laddar man ner plattan så kan man  
inte heller hoppa mellan låtarna 
eftersom man eftersträvar att återge  
en känsla av ett blandband – från den  
tiden folk använde kassettband.  
Då återstår bara ett litet omdöme om 
den här gratisplattan. Den är superb. 
Coola låtar med coola trailers som får 
en att skratta högt flera gånger. Det är  
ju svårt att gå in på speciella låtar då 
man måste vara något av en ultra-super- 
nörd för att känna till dem. Men det är  
över en timmes underhållning på 
högsta nivå, och det är bara att bocka 
och tacka för allt arbete Kogar lagt ner 
utan att erhålla en cent.

Janne Falk

Fire! Orchestra
Exit!
(Rune grammofon 2138/ distribution Border)

Nu händer det jag väntar på, att Mats Gustafsson 
finner nya vägar. Få musiker har som han de senare 
åren fått spelutrymme över världen. Det är rättvist. 
Men Gustafsson har så mycket mer än vanlig 
stjärnstatus, för det har han, han har inte minst en 
kreativitet och nyfikenhet som aldrig nöjer sig. Eller 
i alla fall inte borde nöja sig. Då och då presenterar 
han märklig musik i lilla formatet, inte sällan ihop med 
kongeniale slagverkaren Raymond Strid.

Här har han gått andra vägen. Förra året ställde 
han och en av hans working units, trion Fire!, samman 
ett, som man skulle sagt på 50-talet, all-star-band 
från den svenska improvisationsmusiken. 28 personer 
trängdes på Fashing i Stockholm i en spelning som 
snabbt omtalades.

Gustafsson hade lyckats lägga upp en fast rytm, 
som malde och tryckte på. Över denna böljade de 
andra instrumenten, i gluggarna dök olika solister upp.  
Sammanhållande var Arnold de Boers text, fram- 
förd av Emil Svanängen, Mariam Wallentin och  
Sofia Jernberg.

Jag har både hört bandet live och lyssnat noga  
på skivan. Det är förstås skillnad. På scen är musiken 
fysisk, omfamnande och mycket direkt. På skiva 
blir det mer abstrakt. I båda fallen lider texten svårt. 
Gärna skulle jag vilja läsa den, för jag vet fortfarande 
inte vad den rör sig om. Däremot sköter sig sångarna 
föredömligt. Mötet mellan den konstfullt trocklande 
stämman hos Sofia Jernberg och Mariam Wallentins 
väldiga impulsiva röst är stort. De två skapar alldeles 
egna rum i den stora musiken.

Det svänger hårt. Tacka för det: i botten ligger fyra 
basar, tre gitarrer, fyra slagverk. Det är tungt på ett vis 
som jag tycker vittnar om att basisten Johan Berthling 
haft många fingrar med i spelet. Transartat.

Konsten är nu att förvalta denna tyngd bland 
blåsare, piano och elektronik. Det blir många 
effektfulla stötar, men snabbt spricker det upp och 
det ena solot efter det andra bryter igenom skyarna. 
Saxofonisterna Anna Högberg och Elin Larsson 
gnistrar av energi och lust bredvid kapellmästaren 
själv. Att plocka in dessa superkompetenta unga 
hungriga musiker är ett lyckokast, de inte bara tar för 
sig, de driver musiken.

Naturligtvis blir det också skärande vackra inpass  
av de andra blåsarna. Gustafsson har en suverän 
känsla för individernas möjligheter. Det är underbart 
att höra så pass olika trumpetare som Niklas Barnö  
och Magnus Broo i samma band. Här har Gustafsson  
kunnat gripa tillbaka på en gammal storbandstradi-
tion inom jazzen, där orkestreringen är så beroende 
av de individuella rösterna; tag Fletcher Henderson 
eller Duke Ellington, eller för den delen Peter 
Brötzmanns stora grupper. Det här är i samma anda.

Alltså: starkt, ordentligt tryck, total satsning, 
vilket inte betyder att det skräller och våldsamt högt. 
Ljudvolymen böljar och skiftar som sommarskyar en 
ostadig dag.

Det lönar sig att hela tiden låta öronen följa olika 
spår. Ibland kommer jag på mig med att helt upptas av 
Sten Sandells piano, som splittrar ljudklungorna i nya 
konstellationer. Och det massiva slagverksuppbådet 
glittrar det av oväntade ljud och skeva inpass, det är 
mästaren Raymond Strid som talar om att han är där. 
I mixningen verkar ljudteknikerna även ha tänkt på 
detta och har i en passage lyft fram Strids klangrika 
slagverk över de andras obevekliga tordön.

Det är bra. För att det är mycket behöver inte 
detaljerna förbises.

Ett mycket ovanligt stycke jazz, eller ska vi bara 
kalla det musik rätt och slätt.

Det är genom den här sortens personliga 
satsningar musik förblir angelägen.

Thomas Millroth

Martin Månsson Sjöstrand trio
DÄR? 
(Själv(r)isk)

Även om denna platta varit ute ett tag  
tycker jag den är väl värd att uppmärk-
sammas. Martin Månsson Sjöstrand är 
en man med många skepnader, ibland 
går han på stadens gator som en 
vanlig man… DÄR? är en platta med 
mestadels skruvad instrumentalmusik 
som pendlar mellan psychosurf, knas-
funk och baktaktspunk, ett och annat 
sångkväde genmäler i några låtar.  
I en värld av kopior av kopior framstår 
MMST som ett unikt originalkoncept 
hela vägen! Lyssna och njut!

Tord Johnsson

Lusine
the Waiting Room 
(ghostly International) 

På Jeff McIlwains tredje album som 
Lusine visar han att han kan göra vad  
han vill. Antingen intessant abstrakt 
elektronika eller sockersöt pop med  
Caitlin Sherman bakom sång-
mikrofonen. Landskapen varierar, 
techno och något annat och t.o.m. en 
cover på Electronics gamla dänga 
”Get The Message” och det finns inte 
tillstymelse till linje i det här intressanta 
albumet, varje låt överraskar med 
riktning och genretillhörighet. Även 
vid andra lyssningen, det är ett 
sundhetstecken. 

Jan-Erik Zandersson

trailer Park Casanovas
Live At Ceasars Palace
(Rock therapy Records)

Det här är en riktig pärla som tidigare 
varit hyfsat omöjlig att få tag i. Nu har 
den av någon anledning plötsligt blivit 
möjlig att handla igen. Det är country 
med en otrolig twang. Kan bero på  
punkrötterna i bandet. Sångaren 
Robert Lopez var ju med i The Zeros 
och är väl mest känd som The Mexican 
Elvis, El Vez. De har gett ut två studio 
plattor som också är kanonbra.  
När det gäller den här live plattan så 
har man tagit kända låtar som t ex 
Folsom Prison Blues, Ace Of Spades, 
Viva Las Vegas m fl. och dragit in dem 
i trailerparken och gett dem en riktig 
omgång i bästa trailer trash anda. 
Resultatet är både riktigt bra och kul.  
A tip of the hat for the boys i the 
trailerpark.

Janne Falk

Ossler
Stas
Razzia Records

Jag satte mig i bilen 06.30 en mörk 
tisdagsmorgon och i cd-spelaren åkte  
”Stas” som sällskap på en resa genom  
ett mörkt snölandskap som den öst- 
götska steppen förvandlats till. Det var  
en lätt overklig känsla och det kändes 
som att vara inuti en film av David Lynch  
där allt verkar perfekt på ytan men 
under ytan finns det ondska och 
obehagligheter. Instrumentala 
”Hundön” inleder plattan. En låt som 
andas feelgoodfilm lång väg men så 
finns gitarren där och strör salt i såren. 
”Stas” är till en platta som baseras på 
analoga syntar från, företrädes vis, 
70-talet men ljudbilden störs av Pelles 
twangiga gitarr som oroar, bryter upp 
ljudbilden och är stör. Sedan har vi 
texterna som är ett kapitel för sig då 
Ossler har ganska eget sätt att utrycka 
och formulera sig. Hans värld är helt 
hans egen och texterna om förlorad 
kärlek, svikna löften och panikångest. 
”Stas” är en platta som griper tag, 
ställer frågor men du får hitta svaren 
själv. Jag känner på mig att den här 
plattan kommer att räcka länge…

Jerry Prütz

Ólöf Arnalds 
Sudden Elevation  
(One Little Indian) 

I mellandagarna spelade jag ep:n ”Ólöf Sings” om 
och om igen. För första gången blev jag golvad av 
Ólöf Arnalds’ sätt att vara ung, isländsk trubadissa, 
när hon lånade låtar av Dylan, Cash och Springsteen 
– men allra mest inledande ”Close My Eyes” av 
Arthur Russell. En skiva att spela, om och om igen. 
När nu hennes tredje fullängdare (men första på 
engelska) är en realitet, blir vetskapen att hon suttit  
i en isolerad stuga vid kusten någonstans på Island  
och skapat, en del av upplevelsen av detta oveder-
sägligt vackra album, hennes unga röst med äldre 
insikter, spartanskt, intensivt, ett eget litet skrymsle 
för själen, en tvättbalja för smutsigt tvivel. Vackert så 
man går sönder litet grann.

Jan-Erik Zandersson
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Håvard Lund
Blix By Lund 
(Euridice turn Left)

Aranis
Made In Belgium 
(Home Records)

Philip glass
Solo Piano Music 
(Brilliant)

Michael Nyman 
Piano trios 1992–2010 
(MN Records)

Henryk Mikołaj górecki
Miserere 
(Decca)

Cuillin Sound 
(Cuillin Sound)

Spretighet, du är min arvedel. Om inte  
musik hade varit så hänsynslöst 
överraskande så ofta, hur spännande 
hade våta höstdagar med mistlurar och  
lerkletiga traktorer varit, hur hade då 
inte minnet av somrar och ett ledigt liv  
bleknat i ett tätt vintermörker? Och 
överraskande ska det vara (tankarna 
egentligen ingångsatta av Jan Bruérs 
vänbok om Putte Wickman, temat är 
onekligen att fästa anekdoterna från 
ett musikaliskt levebröd, både genom 
lång, vindlande intervju och genom 
ett otal hågkomster från vänner och 
kollegor; Bo Ejeby förlag ligger bakom 
det värmande praktverket – köp & läs), 
se här några exempel.

Ett rasande trevligt möte mellan 
västerländsk klassisk/samtida musik- 
tradition och österländsk form blir det  
på norske Håvard Lunds skiva, skiv- 
bolaget kallar det för ”världsmusik” 
men jag förfäktar i stället någon etikett  
som kanske inte är uppfunnen än, 
symbiosen, helt naturlig, mellan våra  
kulturer. Det blir magi när improv-
isationsmusiker som cellisten Svante  
Henryson, Akmal Quadri, flöjtist från  
Pakistan, Jai Shankar, indisk tabla-
spelare, med flera möter kvartetten 
klassiskt skolade men mest utövare  
av samtida musik, MiNensemblet.  
Det var också MiN, Musikk i Nordland,  
som initierade projektet som startade 
som en föreställning med musiken och 
med berättade partier om Elias Blix, 
den norske psalmförfattaren, 175 år 
ung i år, vars texter ligger till grund för 
styckena. Han må varit välförankrad 
i sin bibel, men hans biograf, Anders 
Aschim, beskriver hur Blix var 
välbevandrad, som sina jämnåriga 
teologer, i Gamla testamentets 
kopplingar till arabvärlden och Koranen,  
liksom att han också var språkvetare 
och forskade brett. Mötet gör att Lund  
lämnar jazzen och här finns nu en 
religiöst färgad klassiskt doppad 
världsmusikssymbios som kränger hit 
och dit på, som sagt, ett rasande trevligt 
sätt. Musik att omvända rasister med. 

Höstens avgjort bästa kammar-
musikplatta var belgiska Aranis’ 
”Made In Belgium” där de spelar ett 
axplock av samtida tonsättare från 
landet i fråga, både tonsättningar 
från medlemmar i gruppen och av 
legendarer som Wim Mertens  
(jag har bara väntat på det, att de 
skulle sätta tänderna i honom, så nära 
besläktad deras egen musik är/har 
varit med Mertens’ attraktiva, durfyllda 
minimalism (nyfiken på honom,  

men rädd för en tonsättare som 
släpper sviter med tolv skivor i taget?  
Prova hans live-dvd, det är en bra 
ingång)). Jag gör också gärna liknelser 
till Penguin Café Orchestra och The  
Lost Jockey, men i det första fallet med 
mindre leklusta. Det blir närmast  
vignetter, när tolv stycken ska presen-
teras av sextetten Aranis, vi befinner 
oss, i tanken, både på rökiga barer  
och  nycirkustält som på rockklubben 
och på den lilla scenen på festivalen  
i skogsbrynet, variationerna är många, 
men ett djupt mellaneuropeiskt anslag 
dominerar, besläktas, som en tågresa 
genom von Triers Europa med Ernst-
Hugo Järegård som konduktör, svart/
vitt, rökigt, men höstlikt variationsrikt. 
En förträfflig skiva, en fullpoängare, 
ren och skär reklam för belgisk samtida 
musik och för Aranis som ensemble. 

Det är något med vattnet i BeNeLux. 
Inte bara det som hotar vallarna, utan 
det de dricker, som får skivbolaget 
Brilliant Classics att spruta ur sig 
skivor, enstaka eller i tjocka boxar, allt 
mer av det som utges är nyproducerat, 
som Jeroen van Veens trippel-cd med 
stora delar av Philip Glass’ musik för 
piano (vilket inte hindrat Jeroen att göra 
ett eget arrangemang också, trots att 
boxen inte är komplett vad beträffar 
Glass’ produktion). Konkurrensen 
finns främst i det tonsättaren själv 
spelat in, men van Veens fotdoppande 
i musik från operor, filmer och sådant  
som är rent konsertant blir ett inspi-
rerande axplock och visar att det finns 
nyansrikedom även i den mest statiskt 
upplagda minimalismen.

Michael Nyman utger sig själv 
numera, ett tilltag han delar med 
många samtida, populära tonsättare 
(van der Aa, Glass, Gavin Bryars, 
Michael Torke – listan kan bli lång)  
och en första volym i en tänkt, tror jag,  
kammarmusikserie upptas av hans 
pianotrior, komplett, excellent fram- 
förda av Fideliotrion. Det här är uttalad 
programmusik, inspirationen kommer 
från gamla dokumentärfilmer eller 
poesi, som i avslutande ”Time Will 
Pronounce” baserad på Brodskys 
poem om kriget i Bosnien. Mycket är 
dokumenterat för första gången på 
skiva, allt är förtätat och mer dramatiskt 
engagerande än mycket Nyman gjort, 
pianotrioformatet verkar passa honom 
ovanligt väl. 

Två påminnelser om oväntat 
infriande förväntningar. Dels när Los 
Angeles Master Chorale under Grant 
Gershon tar sig an tre av Góreckis 

körverk (”Lobgesang”, ”Miserere” och 
”Pieśni Maryjne”)  och förflyttar Los 
Angeles’ konserthus döpt efter Walt 
Disney till den polska landsbygden, 
både den vackra och den dåförtiden 
krigshärjade, med en innerlighet och 
sirlighet som körens stora skaror och 
det förskjutna landskapet mellan öst  
och väst skapar en inre kontrast kring, 
dels den märkliga recitalen ”Cuillin 
Sound” som är debut-cd:n från skiv- 
bolaget och trion med samma namn, 
som bjuder på musik (flöjt, klarinett, 
fagott) varierad så man får hålla sig  
i åkbrädan, skotsk folkmusik och ren  
klassisk, Koechlin delar bergochdal-
banevagn med Poulenc och 
Beethoven, men mest intresserad är 
jag av Stefan Klaverdals inledande 
”Liten statymusik” – allt utmärkt 
framfört vid foten av de där bergen, 
Cuillin, på skotska Isle of Skye; en 
vågad recital. 

Jan-Erik Zandersson 

No Favours
s/t 
(A tenderversion Recording)

kate Bush / Live At the 
Hammersmith Odeon 1979 
(Immortal)

fylld av popslingor. Ingen oi! här inte! 
Nu också No Favours, en trio vars 
medlemmar inte lurat mig tro de kunde 
slikt också (Victoria Skoglund,  
Anna Jonsson och Stefan Holmberg).  
Den stora skillnaden mellan 1976 och 
dagens poppunkare är alltså att det 
dels låter snyggt, dels är skivomslagen 
snygga (minns du fler punkbands 
lp-omslag än Sex Pistols? (Nej. Clash 
räknas inte!)). Kanske ett experiment, 
för det är ju långt mellan Lymland och 
No Favours på TVR-etiketten, men 
detta senaste utslag kan nog bära 
en bit (underlättar ju att ha ett eget 
skivbolag!) – men jag vill se dem live 
innan jag fäller något avgörande!

Jan-Erik Zandersson 

Heartfelt
Watch Out Lover 
(Heartbeat)

Tre skivor, på ren uppstuds:
Ett: Från Norge (igen!), Brede Rørstad 
heter han som gömmer sig bakom 
namnet Heartfelt, hans debutskiva är  
ren och skär kammarpop, men kanske 
inte som man brukar tänka sig det, 
för det blir mer en blandning mellan 
pop med elektroniska förtecken 
(kanske syntpop, kanske electro) och 
lån av kammarmusik av mer klassiskt 
slag (stor orkester gör illusionen till 
verklighet, nästan ett tjog stark), ett 
stilgrepp som får mig att le obehindrat 
och bli klädsamt intresserad, 
stilgreppet, blandningen, fungerar 
ack så väl, det blir storslagen pop 
och detta tillhör de mer spännande 
skandinaviska debuterna 2012.

Två: Kate Bush har alltid hållit sig  
på sin kant, ända sedan David Gilmour  
i Pink Floyd tog tag i hennes eländiga  
demos (Kate satt hemma vid pianot,  
klinkade, sjöng högt och gällt  
och spelade in på någon usel lo-fi- 
anordning) – David fixade till en riktig  
demo, tog med den till Emi och 
använde sitt inflytande för att fixa ett 
kontrakt; i en intervju har han sagt att 
ingen, ingen, skulle tagit i Kate med 
tång baserat på ursprungsdemon 
och har man hört den, kan man bara 
hålla med. Men när inte tekniken 
hindrade hennes talang, blommade 
hon ut till en av de mer excentriska 
världsstjärnorna. 1979 fladdrade hon 
som en smått pretentiös fjäril på en 
turné som blev både hennes första 
och sista, sedan dess har hon bara 
fläckvis återvänt till scenen och helst 
tillbringat sina dagar med familjen och 
i sin studio, skrivandes musik om t.ex. 
sin tvättmaskin. Inspelningen från 
konserten på Hammersmith Odeon  
i London 1979 har varit svår att få tag  
på sedan den fanns med i en retro-
spektiv box 1984, men nu finns den 
på dvd, ett framförande som både är 
enigmatiskt, bedårande och minner 
om den talang Kate besatt och besitter 
(”Aerial” var en mästerlig dubbel för  
några år sedan, liksom hennes märkliga  
skiva om snö häromåret). Orsakerna  
till varför det inte blev fler turnéer kan  
man bara spekulera i, återvänd till  
fluffiga frisyrer och påkostade scen-
maskinerier anno 1979 och var nöjd.

Tre: Vånna inget, Dalaplan, Bäddat 
för trubbel. Punkaktighet med pop- 
melodier från våra södra trakter, precis 
som Sex Pistols inte var så brutala som  
de kunde varit (bortsett från Johnnys 
smått tillgjorda brölande), är dagens 
smakfulla protopunk till brädden  

Ok Star Orchestra
2012 
(Rootsy)

Amaxa
s/t 
(Mandarin)

OK Star Orchestras fyra skivor, så här långt, utgör  
en lyssning som blir både afrikansk och amerikansk.  
I centrum finns Tommy Galento Nilsson (ett namn 
som dykt upp många gånger tidigare när det handlat  
om instrumental- och/eller filmmusik) och gitarr-
filigranerna och rytmerna blir till något som reser 
jorden runt ideligen. Anspråkslöst, tillbakalutat men 
obändigt intressant och medryckande, antingen för 
ett groove eller en sinnesstämning. Dåförtiden en 
trio, nu en sextett som utökas vid behov, låt oss kalla 
det för en sorts europeisk världsmusik med en kärna 
som hela tiden förflyttas till öknen, sydstatsbaren, 
mörkaste afrika fjärran Joseph Conrad eller helt 
sonika bara ett röjande partaj. Gör man som jag, 
lyssnar på alla fyra skivorna från gruppen i ett svep, 
blir det en just världsomspännande resa, för det blir 
tydligt hur influensförflyttningen i musiken sker, från 
feelgoodafrika via öknen till sydamerikansk jazz och 
vidare, inte minst som Tommys egna stycken blandas 
upp med lämpligt valda och smart genomförda covers  
(t.ex. ”That Lucky Old Sun” som avslutar förra skivan, 
”The Beat And The Melody”). ”2012” är senaste 
släppet och jag vill alls icke påstå att man nu nått runt 
klotet och att resan är fullbordad, inga coverversioner 
den här gången, men visst är det mer afrikanskt igen  
som på debuten ”Cobra Sessions”, men där res- 
dammet och erfarenheter gjort resan värd att göra. 
Vi är tillbaka på den där byfesten, fast den mer 
stillsamma, eftertänksamt gungande efterfesten  
i dyningarna efter förra skivan. Jepp, du har räknat ut 
det: jag kan ge dig hur många ledtrådar som helst,  
du kommer ändå inte att se sammanhangen förrän du 
själv sätter nålen i lp:n, låter musiken flöda ut genom 
de stora högtalarna och fyller hela ditt hem. Och gör 
det med öppet fönster, det är snart vår och det här 
kan grannarna förtjäna. 

Nästa lp kunde släppts på Transubstans, för här  
är det sjuttiotalsrock av det tyngre, riffiga slaget.  
Om Skånska mord från Örkelljunga är Black Sabbath 
2.0, är det här Black Sabbath med mer sväng, mer 
aptit på utveckling och en förkärlek att konstra till 
det så att det snart måste vara en tidsfråga innan de 
första 16 minuter långa progeposen à la 1972 är där. 
Amaxa var namnet. en kvartett med rätt inställning, 
debut-lp:n är en komplett njutning och inte bara 
något att lyssna på medan man väntar på att en av 
bandmedlemmarna, Peter Pedersen, ska göra något 
nytt med sin sympatiska grupp Pocketsize (som jag 
skrivit positivt tidigare när deras debut släpptes).  
Att våga göra något som låter gammalt men ändå nytt 
är charmerande, det här är en väldigt efterängsen lp  
med just den där riffviljan kombinerad med något 
punkigt och det där som gjorde Pocketsize till något 
spännande. Ett väldigt rymligt sväng som jag hoppas 
ska nå utanför tullarna.

Jan-Erik Zandersson 

Hidden Lands
In Our Nature 
(Progress)

Paatos
V 
(glassville)

Android Orchestra
Are We Looking At the Same Stars? 
(eget bolag)

ted Sheldrake  
Compiled By Roger Eno 
(Backwater)

När spanska  [Los] Canarios gjorde  
sin skiva ”Cycles” 1975 och stöpte  
om Vivaldis fyra årstider till något 
progressivt experimentellt, uppdaterat  
och utstuderat eget var det nyskapande.  
När, som Patrik Stigsson skriver 
i landets bästa blogg för prog, 
universumnoll.com, om hur genrens 
gamla garde bara intresserar sig för  
det som varit (Waters med sin mur, 
Peter Gabriel med ”So”, Steve Hackett  
med gamla Genesis-låtar, Ian Anderson  
med ”Thick As A Brick” etc.), är det 
skönt med musik som både är ny utan  
att vara nydanande, består av åter- 
hörandets glädje. Uppsalabandet 
Hidden Lands debut ”In Our Nature” 
är en sådan, influenser från många håll,  
såväl populärmusikaliska likt Dynamo 
Bliss häromåret, som renodlat prog-
ressiva (läs: Genesis och klaverdriven 
prog i Rick Wakemans efterföljd) och 
gör detta till intressant symfonirock 
med genomtänkta strukturer och ett 
ambitiöst tilltal. Men debut? Njae, för 
att röra till det är det här fyra av fem 
medlemmar från ett annat meriterat 
symfonirockande band, Violent 
Silence, två skivor bakom sig, och 
det är trummisen man inte delar, för 
tydligen håller denne den återstående 
Violent Silence-medlemmen på med 
en skiva med nya musikaliska kamrater 
men under just VS-namnet – ock ock, 
varför röra till det? I vilket fall som, 
strukturen och de dubbla keyboarden 
känns igen, gitarrerna är fortfarande 
frånvarande och det här blir på sitt sätt  
ett skivmässigt lakmustest av sjuttio-
talsprog, ett angenämt retrospektiv. 
Och du: Canarios’ gamla dubbel-lp får 
du också ta och leta upp.

Mer svenskt på en ny skiva med ett 
av de mer intressanta progressiva 
lokomotiven: Paatos. Förvisso blir det  
förvirrande, eftersom den ”bara” till  
hälften innehåller nya stycken, hälften 
är äldre, sedan tidigare utgivet material  
som nu stöpts om, antingen nyinspelat 
eller remixat. Det ger fortfarande 
karaktären av tyngd och smeksamhet 
om vartannat, mörker och ljus, det 
minner fortfarande om Landberk vars  
gener bandet har, det nya materialet 
skiljer sig inte från det äldre, utveck-
lingen är stillsam, men visst hade det 
varit roligare med enbart nytt material, 
och en cd som inte bara gav oss 37 
minuter (men som givetvis passar bra  
på lp-utgåvan). Men, återigen, mate-
rialet är för intressant för att förbises. 
Ett litet tips från samma skivbolag är 
polska Dianoyas andra cd, ”Lidocaine” 

och den spelar i Porcupine Tree-ligan, högerytter 
med litet tyngre anslag och med nickar åt flummiga 
linjedomare. Intressant. 

Danska Android Orchestra egenhändigt utgivna 
“Are We Looking At The Same Stars?” är däremot 
en solklar fullträff, rätt i krysset, otagbar för negativa 
kritikers målvaktshandskar och fumlande händer. 
Elektronisk pop, raffinerat producerad, kärleksfull och  
helt betagande. En skiva man köper med hull och hår, 
kvartetten har funnits sedan 2009 och den form de 
hittat här, med postrockorganisk syntet och ömsom 
manlig, ömsom kvinnlig sång ger både popslingor 
och rytmik som rycker, syntpop av annat slag, där 
man förleds att tro att det syntetiska är dominerande 
(motsatsen är sannare), världsförbättrarpop, 
grundligt genomarbetad och trovärdigt svängande. 
Dr Hyde och Mr Feelgood. Typ.

Och Brians bror, Roger, är tillbaka för att än en 
gång sätta myror i huvudet på oss. han har gjort det 
förr, även om han, likt sin bror, höll sig i ambientgenren 
innan han gjorde mer och mer engelskdoftande solo-  
och kammarmusik. Och skivor där han, likt Stanslaw 
Lems bok ”Det perfekta tomrmmet” med sina essäer 
om böcker som inte existerar, bjuder på musik från 
kompositörer som inte finns som på ” The Music Of 
Neglected English Composers”. Nu är han där igen, 
med en porträttskiva (eller vad man ska kalla den 
för) av den typiske brittiske grannen, kanske Rogers 
granne, Ted Sheldrake, och den musik som han gjorde 
under sitt liv – eller hur det nu var. ”Ted Sheldrake 
(1921–2012) was proud to say that he’d never, in all 
of his 91 years, set foot outside East Anglia.” Roger/
Ted bjuder på musikaliska porträtt från alla skeden 
av livet, från ungdom och kärlek som dräng till den 
stillsamma och rörande begravningsmusiken, en 
coda till ett stillsamt, strävsamt liv illustrerat i dessa 
musiktablåer som enbart och endast väcker sympati 
för den lilla människan och hans (eller hennes) värv i 
det lilla. En fin idé, varmt och känslosamt genomförd, 
ett konceptalbum fjärran de stora gesterna och 
topografiska oceaner. 

I dessa tider när singeln nästan är dödad av 
ointresserade ungdomskullar, blir man glad för de ep  
som ändock kommer. Tvenne tips: Crippled Black  
Phoenix ger sex komplexa stycken på ”No Sadness 
Or Farewell” (Cool Green), en fortsatt mix mellan den  
progressiva rockens Pink Floyd-land och postrockens  
sentida kanadensiska utslag, mästerligt och impo-
nerande, sällsynt engagerande och uppfinningsrikt 
utan tänkarmössa, 50 minuters mellanlandning mellan 
fullängdarna. När får vi se dem på Debasers scen 
i Malmö? Den andra ep:n är helyllesvensk från den 
senaste svenska progressiva framgångssagan, Moon 
Safari, ”Lover’s End Part 3: Skellefteå Serenade”, där 
det finns en vilsamhet i både de symfoniska anslagen 
och något som skakar hand med Beach Boys och 
Supertramp, en sorts coda till de långa, småvindlande 
två delarna av ”Lover’s End” från fullängdarna, en halv- 
timmes fantastik som är en musikalisk återgång några 
år i tiden och som bekräftar att de bara är en hårsmån 
från det verkliga toppskiktet av svensk prog. Vackert. 

 
Jan-Erik Zandersson 
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Mantric Muse:
s/t 
(transubstans)

Mackaper
Mot ljusare tider 
(Flora & Fauna)

Mantric Muse är vinterns upplevelse 
när det gäller rymdrock, de kosmiska 
gitarrstyckena interfolieras av rena 
utflykter i ett elektronisk universums 
ytterkanter där Klaus Schulze eller 
Tangerine Dream en gång huserade 
och Stars Of The Lid och andra mer 
samtida konstellationer låter sinnet 
explodera numera. Gruppen har sin 
bas i Köpenhamn och har funnits 
sedan 1998 (!), därför är det på tiden  
att det kommer en debutskiva 
(bortsett från en egenutgiven ep på 
90-talet), självbetitlad och som är, 
för att låna Askungens replik, ”helt 
underbar”. Det handlar inte bara om 
samspeltheten, utan det faktum att 
det här är improviserat men på ett 
mer baklänges sätt, att det växt fram 
i studion och sedan fått form inför 
inspelningen, improvisationernas 
essens har tagits tillvara. Släktskapet 
med Öresund Space Collective som 
de delat medlemmar med under flera 
år finns där, även om ÖSC fungerar 
på motsatt håll, improvisationerna kan 
bli hur långa som helst och är sig själv 
nog, Mantric Muse har däremot skurit 
ner materialet till som längst runt tio 
minuter. En makalös skiva. 

Mackaper var en gång en orgelduo 
(från The Concretes: Per Nyström 
och Markus Hulthén), idag är det 
ett mestadels fullt utbyggt band 
(mestadels kvintett) med bl.a. favoriten 
Elias Krantz i sällskapet. På nätet finns  
Mackapers cover på Michael Rothers 
”Silver Sands” och det säger en del  
om influenserna, lika mycket repetetiv 
krautrock (o hemska ord!), progressiv 
rock och improviserad samtidsjazz 
med mycket folkton. Eric Malmberg, 
Trummor & Orgel, Hansson & Karlsson,  
Merit Hemmingson, Bo Hansson – så 
tänker jag eftersom orgeln mestadels 
fortfarande är i centrum och det blir 
närmast något svenskt genetiskt av- 
tryck i musiken (en låttitel som ”Festen  
på Gärdet” är väl tämligen avslöjande? 
Men vart tog den tidigare fria låten 
”Beppe” vägen, som också är så defin- 
ierande och citatvägen gav debut-
skivan sin titel?). Ännu ett kapitel i den 
svenska instrumentalmusiken, nära 
natur och storslagna landskap. Gott så.

Och två rejäla doser postrock, för 
att liksom bevisa att inte all spännande 
sådan kommer från Nya Zealand med 
band som t.ex.  Jakob. Genren lever 
och har hälsan. I båda fallen håller vi 
oss i Sverige. På sin andra skiva, ”The 
Invisible Mother”, är Norma fortfarande 
stående mitt i postrockbäckfåran med 

Norma
the Invisible Mother 
(Novoton)

September Malevolence 
Our Withers Unwrung 
(A tenderversion Recording)

QOPH
Freaks 
(transubstans)

Morph
Sintrinity 
(Progress)

(åtta åt sedan senast), men nu har QOPH begått 
skiva igen. Kanske mer psykedeliskt än renodlat 
progressivt, stonerrockursprunget är tydligt, de 
svenska texterna utslängda men riffglädje och 
konstruktiv, tung rock med både snille och smak.  
Mer som tagit tid: sju års tillblivelse innan duon Morphs  
debutskiva såg dagens ljus, men detta är ett rent 
konceptalbum baserat på ett triangeldrama som 
borgerligt viger neoprogressiv (om än något hård 
(ack detta onödiga dubbeltrampande!)) musik med 
samtidens kommersiellt genomslående (tänk givetvis 
Muse, men även danskar som tidig Efterklang eller 
Mew eller finskt som von Hertzen Brothers eller  
rent av det Steven Wilson roat sig med på senare 
tid, fast kanske inte Stormbringer – typ), en litet rå 
diamant som borde få god uppmärksamhet..  
Du kan ju t.ex. köpa den. Nu. Och Live Nation:  
Om unge Bellamys fot inte blir ”bruten” igen i år,  
vore Morph ett utmärkt förband till Muse när (eller 
om) de beträder svensk mark. 

Jan-Erik Zandersson 

isländsk elektronik, tyskt malande och 
nästan ingen svensk dramatik alls, 
här finns ett internationellt snitt och 
anslag som är spännande och det må 
vara mer svävande än debuten men 
högklassigt. Vill därför också påminna 
om September Malevolences senaste 
släpp som förvisso kom redan 2011 
men som, likt deras tidigare skivor, 
är lika välgenomförd musikaliskt som 
deras lp-omslag är konstverk i sig, 
förvisso bryter de mot postrockens 
tabu genom att tillåta sång från tid 
till annan, men det här står sig också 
väl jämfört med annan samtida 
genrebunden musik, fantastiskt och 
irriterande intressant. 

Utrymmet tillåter också två tips om 
nyutkommen progressiv rock, från två 
vinklar. Vår favoritgenre lever och har 
hälsan i vårt avlånga land. I det första 
fallet tar det litet tid mellan släppen 

Food
Mercurial Balm 
(ECM)

Eivind Aarset
Dream Logic 
(ECM)

Holte
Hurricane 
(Sonnedisk) 

Johannesson, Schultz & Berglund
Cause And Effect 
(Prophone)

Vi flyger lågt över den fjärde världen,  
den världsdel Jon Hassell upptäckte 
vid en liknande expedition, där inföd-
ingarnas rytmer möter utomjordiska, 
elektroniska ljud från minneskretsar 
bortom pyramider och stjärnor. Många 
av infödingarna är också till förvillelse 
lika norrmän.

Med landningsställen utfällda stiftar 
vi bekantskap med skymningens 
musik i form av den nu med ålderns 
rätt erfarna ensemblen Food: 
Thomas Strønen (slagverk) och Iain 
Ballamy (sax), med namnkunniga 
medarbetare (Christian Fennesz, 
Eivind Aarset, Prakaah Sontakke, 
Nils Petter Molvær), fångade live 
för några år sedan i Norge. Saxofon 
och apart trummande, rytmiskt 
sammanhängande, Molværs muterade 
trumpet en bra bit från Paolo Fresu, 
elektroniska landskap som både 

skrämmer och bjuder in, det här är, 
av låttitlarna att döma, gruppens sätt 
att se på kosmos och det är verkligen 
en stjärnkikare riktad från den fjärde 
världens landområden.  

Snett nedanför, nära slätten, finns  
mer fjärdevärldsrytmik och ambienta  
bäckar med Eivind Aarsets elektroniska  
landskapsformande,så gitarrist han 
är, även här blir det en förvillelsens 
dansmusik och ett sugande sound 
från vulkankratrars djup och något 
utomvärldsligt som kommit hit med 
norskt tefatsfolk. Till sin hjälp har 
han Jan Bang, som så ofta förr (bara 
Molvær saknas, kan jag tycka), och 
när jag hör konsertupptagelser av 
materialet från den pågående turnén 
antar det hela tiden nya former, 
utvecklas, mutationerna framträder i 
mörkret, miniatyrer (inga långa stycken 
här), drömmar som både är vackra och 
har skarpa kanter. Förbluffande.

Och det kretsar kring samma 
stam, samma namn och musiker 
dyker upp på varandras skivor.Så 
även när trummisen Holte (till skillnad 
från indelta har han ett förnamn 
också: Wetle) solodebuterar med 
en skiva som är spridd över hela 
den fjärde världens karta, lugnt och 
eftertänksamt hos Aarset, tung, 
explosiv rock som vore han gäst i ett 
spöklikt Led Zeppelin, och däremellan 
eftertänksamhet (skivan på sitt sätt 
inspirerad av/del av sorgearbetet 
efter sonens, två och ett halvt, död), 
reflekterande texter framförda av Kirsti 
Huke på närmast popvis. Musik att 
sitta vid strandkanten och förirra sig i 
horisonten till.

Komplexitetens enkla njutning 
står en svensk combo för i hörnet av 
lägret. Det blir ett green room mitt i den 
fjärde världen där en trio meriterade 
herrar inte kan, likt Emerson, Lake & 
Palmer, enas om ett enkelt bandnamn 
(lånar dessutom in pianisten Jacob 
Karlzon titt som tätt), men enas om 
ett särdeles flyktigt och attraktivt 
sätt att närma sig såväl egen triojazz i 
E.S.T.:s efterföljd (gitarren leker piano, 
piano som bilaga) som att lägga ett 
arrangemangsmässigt skynke av sirligt 
slag över såväl Coltrane, Björk som 
Jimi H. Makalöst finmaskigt, sällsport 
inspirerande, luta sig bakåt utan att 
falla över. En lustjakt har lagt till vid 
fjärde världens strand.

Jan-Erik Zandersson 

Christine Owman
Little Beast
(glitterhouse Records gRCD 744)

Jag hör först ett stort ekande rum som 
fylls av Christine Owmans mäktiga röst.  
Den studsar, det fylls upp, rytmer 
pumpar på.

Det är klangen som först suger in mig  
i hennes värld. En speciell smak av något  
slags förflutet, som kan vara nyss, eller 
bara ett desperat landskap som flyter 
ihop med både mig och sångerskan.

Owman brukar ju bjuda på märkliga 
shower med videor från förr, där kropp, 
sexualitet, ödet och egenartade 
händelser av mänsklig utklädnad äger  
rum. Allt laddas. Ett av mina favorit- 
videoklipp är när hon står på en balkong  
och sjunger till sin ukelele. Det är starkt  
och nästan hyupnotiskt.

Hypnotismen tar hon med sig på  
albumet. Hon bygger en mäktig klang- 
värld där inte minst hennes cello är 
viktig, men också såg. Det låter som en 
industrimusik, där industrinoisen ersatts 
av ljudskräp från förr. Det framhäver det 
ensliga och ödesmättade.

Hon förvandlar allt till eget mättat 
uttryck, där hon dock gäckar så jag inte 
blir riktigt säker på henne. Hon påstår, 
hon hävdar, hon är drastisk, direkt, men 
samtidigt lämnar hon så mycket kvar 
osagt. Allt förvandlas till detta läge av 
limbo: i ”One of the Folks” sjunger hon 
duo med Mark Lanegan – ”One for the  
money two for the show” etc. Men den 
gamla rockslingan förvandlas till en 
mörk sugande historia. ”Break it up 
break it in” men det är en historia där du 
inte kan vinna.

Owman formulerar förlorarens kon-
sekventa erfarenheter, hon som hellre 
dör på riktigt än spelar död. Genom alla 
hennes vackra, fylliga, ekande sånger 
av ödslighet, trånad och död löper en 
ström av denna insikt, att ha sett någon 
totalt hjälplös, att i värsta fall själv ha 
varit totalt hjälplös, det är stort, det ger 
ett existentiellt perspektiv som inget 
annat. En oersättlig visdom. Av detta 
klingar Christine Owmans suggestiva, 
originellt orkestrerade album.

Sorgens och saknadens muntert 
sköna apoteos. För visst skapar hon 
värme i kylan med sin röst.

 
Thomas Breitenstein Millroth

New Order
the Lost Sirens
(Warner)

Den snabbinspelade och planerade 
uppföljaren till Waiting for the Sirens’  
Call (2005) fick snällt vänta i skiv-
bolagets mörka korridorer innan den 
såg dagens ljus. Vi är många som 
väntat och längtat, samtidigt som man 
oroats för att skivan enbart skulle vara 
en dålig legering av föregångaren.  
Men jag måste säga att skivan uppfyller 
mina förväntningar, åtminstone i den 
bemärkelsen att låtarna håller måttet. 
Även om I Told You So från föregående 
album, som här är en hoppstudsig 
popkaramell, och Hellbent som 
tidigare finns utgiven på Joy Division/
New Order-singelsamlingen Total, 
luktar lite, men bara lite, utfyllnad. Men, 
New Order är ju ett band som alltid har 
lyckats vända sina begränsningar till 
fördelar och har utvecklat en helt egen 
stil. Det har runnit en hel del vatten 
under broarna sedan 2005. Bland 
annat har medlemmarna sysselsatt sig 
med att bråka om rättigheterna: Peter 
Hook har berättat om sina upplevelser 
i Joy Division/New Order i bokform 
(Unknown Pleasures), Peter Saville 
formger inte omslagen (en parantes 
tänker nog en del – men icke, han är 
en stor del av gruppens historia). Lägg 
därtill att den senaste upplagan av New 
Order turnerar med den nya basisten 
Tom Chapman, medan Hook å sin 
sida framför Joy Division-låtar med sitt 
nya band The Light, vilket naturligtvis 
upprör New Order. Peter Hook säger 
sig dessutom ha gjort sitt tillsammans 
med resterande medlemmar, vilket får 
mig till att tänka på den gamla Bond-
titeln: Never say never again. 

Peter Hooks bas glider som om den  
vore ompysslad av landslagets valla- 
team, och Bernard Sumners röst är 
fortfarande sådär oberört bräcklig. Det 
spritter i musiken och Gillian Gilberts 
comeback får bandet att låta piggare än  
på länge. Inledande I’ll Stay With You 
kommer att vara med på framtida sam- 
lingar och Sugarcane bär tydliga ekon 
av Electronics (Marr/Sumner) plattor. 
Ändå: om detta är det sista från bandet 
med Peter Hook, så tycker jag ändå att  
det är ett värdigt avslut för detta 
fantastiska och stora lilla band.

Lars Yngve

Jay Shepheard
Home & garden 
(Retrofit) 

I danskretsar är debutalbumet uppen-
barligen av underordnad betydelse, 
att Jay Shepheard släppt tolvor sedan 
2007 för att först nu, sex år senare, 
släppa ifrån sig en fullängdare med 
elva ruggigt dansanta spår är kanske 
ett bevis för det. Men det spelar ingen 
roll, Jays låtar är förrädiskt uppbyggda, 
ömsom house, ömsom disco, ömsom 
något annat, men det som hela tiden 
finns där är ett groove, en räcka rytmer 
som han bygger upp omärkligt så att 
kroppen börjar röra sig, känna av dem, 
innan hjärnan hunnit dit. Det här är 
långt bättre än det mesta du möter på 
gräsplanen vid någon housefestival, 
2013 inleds magiskt medryckande. 

Jan-Erik Zandersson

Ragnarök
Live In tokyo 
(Dos) 

Ett av de bästa svenska progressiva rockbanden 
någonsin, Ragnarök, firade fyrtio år med att turnera 
i Japan. De fyrtio åren har kanske inte dominerats av 
konsekvens, ihärdighet eller regelbundenhet, tvärtom 
finns det långa perioder då jag varit övertygad om att 
de inte funnits längre. Men människorna finns ju, även  
om t.ex. Peter Bryngelson gett ut eget lågmält och 
blivit expert på filmmusik och Henrik Strindberg växt  
ut till en av samtidens mer intressanta konstmusik-
komponister helt på egen hand. Men på detta live - 
dokument står tiden still, det är lika vackra gitarr-
figurer som aldrig någonsin på studioalbumen och de 
var nog aldrig borta, bara litet klädsamt frånvarande. 
Att avsluta med King Crimsons mest punkiga ögon-
blick, ”21st Century Schizoid Man”, påminde med 
påtaglig tydlighet var skåpet ska stå. Nu ser jag fram 
emot nästa skiva, den här gången behöver de kanske 
inte spons från rik affärsman?

Jan-Erik Zandersson

Foto: Olle Ljungström

Everything Everything
Arc
(Sony)

Här handlar det om engelsk indiepop extra ordinaire. 
Det osar av talang, charm och passion och varenda låt 
innehåller nog med ideer och tricks för rader av skivor.  
Man blir nyfiken av det luriga soundet och ambitionen 
i snickeriet först, sen den angelägna energin för själva 
saken som bandet utstrålar på varje låt genom den 
komplext smittsamma plattan. Efter några lyssningar 
börjar mästarprovet skymtas och förtrollningen slår  
till vid sisådär fjärde-femte. De följande 100 gångerna  
är en fröjd. Vad kan man bli annat än munter av så här  
ohejdat intelligent musik? Gillar man små sköna 
referenser i överflödet så är man i rätt sällskap här  
också, passningar till både det ena och det andra, 
man hör Vampire Weekend, Radiohead och Coldplay.  
Några ”Hej!” a la Monsters of Men skadar inte heller. 
Skitbra. 

Fredrik Hellström 





Illustration: Lars Sjunnsson
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Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag har ett litet bekymmer. Det är så här  
att min man gav mig ett så kallat ”raff-set”  
på Alla Hjärtans Dag, bestående av  
stringtrosa, spetsbehå, korsett med 
strumpebandshållare och spetsstrumpor.  
Han sa inte det rakt ut till att börja med men det kröp 
fram efter en stund att han var lite trött på mina vita 
frottétrosor och min flanellpyjamas. Han ville piffa 
upp vårt sexliv, sade han, och han ville ha något som 
piggade upp och eggade honom. Men jag trivs i dessa 
plagg och nu känner jag det som om jag inte duger 
som jag är! Vad ska jag göra? Mitt självförtroende är i 
botten just nu. Ska jag göra honom till lags med att ta 
på mig dessa minimala och obekväma klädesplagg, 
eller vad?
/Frusen.

Kära Frusen! Du kan ju be honom att själv ta på sig 
detta så kallade ”raff-set” så kan han ju själv få erfara 
hur himla bekvämt det är! (Möjligtvis kan du ju få ett 
gott skratt om inget annat!) Och hälsa honom att 
om du inte duger som du är kan han dra dit pepparn 
växer! Naturligtvis finns det inget bekvämare än ett 
par gamla infesna frottétrosor och en väl ingången 
flanellpyjamas. En kvinna kan bara känna sig sexig om 
hon är naturligt bekväm i situationen och det lär ju du 
inte vara i ett raff-set! Annars finns det ju tusentals män 
som tänder på flanell och frotté, hälsa honom det!

Kära Hjärtanes!

Test-Fnisse analyserar Hobbitten

Historia 1:
Två fiskare i Simrishamns hamn morgonen den 6 
mars 1953:
- Har du hört att Stalin e dö?
- Tro di. Vilken båd jubbade han pu?

Analys:
Då undertecknad hafver förbarmande öfver de mindre  
hvetande ur det s.k. proletariatet, finner denne det  
dock oerhört behklämmande att denna stora okun-
skap om den Sovjetiska Republikens lands fader, den  
store frälsaren från den kapitalistiska och feodala  
rovdriften, frodades i dessa lägre klasser i hvårt sam - 
hälle. Detta finna han så tragiskt att han i det närmaste 
börja gråhta. Måtte de hvara bättre upplyhsta idag!

Historia 2:
Svensken till sina engelska vänner:
”Vet ni vad jorden heter på latin?”
”No, tell us!”

Analys:
Återigen kan eder ödmjukaste konstatera, äfven om 
han kalla sig anglofil, att det äro betryckande hvilken 
okunskap det råhda bland hvåra brittiska hvänner. 
Att hjorden heta Tellus på latin skola ingen hvara 
omedhveten om. Undertecknad måste genasth 
aflägga hvisit hos sin gode hvän, Latinprefekten I. J. 
Reilly på Oxford, för att inkvisera ehuru det hvara så 
illa ställt i detta högbildningens språk. Utaf det lilla 
man kan utläsa af den tidigare lästa lustifikationen 
kan man dock konstatera att engländarnas 
kunskaper uti svenska äro förhvånanshvärt goda.

S. Kald

Ovinter

Snön lyser åter med sin frånvaro
Barnens pulkor gråter över  
sin otillräcklighet
Plogbilarna hänger läpp av uttråkning
Saltdepåerna smälter av sorg
Snöskottarna dör av sysselsättningsbrist
Obrutna lårbenshalsar fyller tomma sjuksalar
Bärgningsbilarna irrar vilset omkring

Det är lågkonjunktur i vinterfabriken

S. Kald

Februari månads horoskop av O. Rakel Gubben som vände ut och in på hela skiten.

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Våren är på väg och vår heter som 
bekant spring på engelska, och 
det är just vad du behöver göra just 
nu, springa utav bara h-----e for att 
komma i form till Beach-13. Du har 
fyra månader på dig!

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Du lever fortfarande efter ditt motto 
”simma lugnt”. Det är ingen konst 
i denna is-sörja som du traskar 
runt i. Lite sol tittar fram och tinar 
din frusna själ, men din kropp är 
fortfarande frostnupen. Chilla!

Väduren 21 mars – 19 april.
Den gamla geten lever med har 
börjat tycka att gräset är grönare 
på andra sidan. Förmodligen är det 
så också. Du har ju inte gjort någon 
människa glad på de senaste 14 
åren. Vad sägs om en charmkurs? 
Nä, förresten, det vore att kasta 
pengarna i sjön!

Oxen 20 april – 20 maj.
Du har inte legat på latsidan i alla 
fall! Efter månader av hårt slit har du 
jobbat ihop så att du har lite mer än 
en månadslön över. Kan vara bra att 
ha till hands nu när bilen kommer att 
gå sönder, oljepannan lägger av och 
du får en vattenläcka i källaren!

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Ditt tillfälliga dubbelseende kommer 
att lägga sig i det närmaste. Till en 
början kommer du att känn dig lite 
ensam, men du vänjer dig snabbt!

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Vintern har tagit hårt på din mentala 
hälsa och först nu börjar du se en 
ljusning i mörkret. Vilken tur att 
Prozac och Cipramil finns!

Lejonet 23 juli – 22 augusti.
Nu när våren är på väg känner du för 
att ändra stil. En ny garderob hade 
väl inte varit fel, eller? Tyvärr finns 
den enda garderob du har råd att 
inhandla endast på IKEA.

Det var en gång en liten grå man som 
tröttnade på att ingen ville prata med 
honom. Han tänkte: Kanske blir jag 
mer intressant om jag vänder mina 
ord ut och in. Hur han gjorde visste 
han inte själv, men plötsligt var hans 
språk felvänt, som en tröja man glömt 
kränga om efter tvätten. Det kändes 
helt annorlunda i huvudet och tungan 
slirade på ett nytt sätt.
  Han ropade glatt: Jag lyckades, nu 
vill nog alla bli min vän! Men ur munnen 
kom: Din lille misslyckade skit. Vem fan 
bryr sig om dig? Han blev förbannad 
på inkräktaren som förolämpade 
honom i hans eget hem, stelnade 
till och viskade: Är det jag själv som 
pratar? Rösten svarade: Det är så klart 
någon helt annan, pucko!

Den lille gubben flydde från sitt 
kök och sprang ut på gatan. Borta vid 
kiosken stod otäcka gänget som alltid 
skrek glåpord efter honom. Stortruten 
ställde sig i hans väg och hotade: 
Här kostar det 100 spänn om man 
är en liten gubbjävel som vill gå på 
vår trottoar. Småtrutarna flinade och 
förväntan lyste i gängets ögon.

Det brast för den lille mannen, 
en ilska som lagrats i många år fick 
hans inre fördämningar att rasa. Han 
sparkade efter Stortruten, missade 
och skrek: Jag hatar dig din uppblåste 
skit! Om du inte varit så stor och 
elak hade ingen brytt sig om dig. 
Du skrämmer folk att gilla dig, men 
egentligen vet dom att du är tom som 
en gammal påse. Men ur munnen 
kom: Jag älskar dig för din medfödda 
ödmjukhet. Visst är du är stor och 
ståtlig, men det är dina själsliga 
egenskaper som gör dig till född 
ledare. Din inre rikedom är omätbar,  
du är en Jesus för vår tid.

Stortruten hejdade sig mitt i slaget 
mot den lille mannens ansikte. Han 
stirrade förvånat in i gubbens ögon 
som lågade likt smältugnar. Fan också! 
Kan du inte hata mig som alla andra, 
frågade Stortruten. Gubben morrade 
att han hatade honom intensivt med 
orden: Jag älskar dig högt och rent, ja 
faktiskt som en son.

Stortruten flyttade på sig och 

började stilla gråta, vilket fick Småtrutarna att 
skingras och muttra: Jävla mes, han har tappat 
stinget. Gråta för en tokig gubbe.

Den lille mannen gick gatan fram och började vissla 
på en glad melodi, ut kom sorgsna trumpetstötar 
passande för ett liktåg. Han skrattade till och fiskade 
upp mobiltelefonen – Densomalltidärtyst – ur  
fickan och ringde sin före detta fru. Jo, han hade varit 
gift en gång med den enda kvinnan på jorden som 
kunde tänka sig att leva med honom som hon sa, och 
efter ett år kunde hon det inte längre. Dessutom
berättade hon gärna varför för alla som ville veta. Det 
var då han bestämde sig för att bli en liten, grå, ensam 
man. Hennes telefonnummer hade han hittat på nätet 
och lagt in som det enda i kontaktlistan för att en 
gång våga ringa det samtal han nu ringde.

En röst sa hallå i mobilen och det var utan tvekan 
hon. Han gick rakt på sak: Du är den elakaste 
människan på hela jorden, att jag är så jävla ensam är 
ditt fel. Stick och brinn i helvetet! Vad som sades
i mobilen var: Du var innerst inne så god min älskling. 
Att du lämnade mig och baktalade mig var mitt eget 
fel. Hoppas att dina framtida dagar blir lyckliga.
  Han hörde henne andas och sedan rösten som 
stockade sig: Du, efter alla dessa år. Jag var så ung 
och dum, du måste förstå att jag är en annorlunda...
klick, han tryckte på läggpåknappen och kisade mot 
solen som nu tittade fram efter att ett långt molntåg 
tuffat förbi.

I bara farten kollade han upp numren till några andra  
elaka personer som han ville säga ett sanningens ord.  
Han ringde dem, skällde som en bandhund och vad  
de hörde var lågande kärleksförklaringar och 
vänskapsbedyranden. Alla var häpna och bad om 
ursäkt för tidigare beteende ur djupen av sina hjärtan.

Lille gubben kände sig stor. Han gick hem, lade sig 
på soffan och funderade på vad som hänt sedan han 
vänt orden ut och in. Varför hade han blivit en vinnare 
när han pratade tvärtomspråket? Han struntade i
svaret. Han ville kolla hur det kändes att vara normal 
igen, lyckades göra vändningstricket baklänges och 
sa sen: Jag är glad, och hans tunga formade Jag är 
glad. Så tråkigt och platt det låter, tänkte han. Mycket 
mer spännande att säga vad fan man tycker och så 
kommer du ut något helt jävla tokigt.

  Vänd er ord, beordrade gubben och se, alla hans 
ord vrängde avigan ut igen i det reverserade språkets 
parallella universum. Kuk hojtade gubben, fitta sa 
munnen. Så ska det låta, tänkte han. Och aldrig  
mera tänkte han prata det rättvända språket som  
gör världen så trist och förutsägbar.

Lennart Ch Svensson, 2012

Asså denna fimlen hannlar om han hobbitten som hadde ringen 
innnan frodo fick denn. De hannlar ijentlien om dvärjarna såm ble 
å me sitt lann förr en drake to de. Då vill dom gå ti baka å ta ti baka 
de från hann. på vägen råka dom ut förr sånna orkar å sånnt. då 
treffa hobbitten hann gållum såm blitt å me ringen då å hobbitten 
hitta denn. sen slåss alla såm fann å sen har domm klarat sej.
å ska gå vidare. fler fimler kåmmer! Ja hadde hörrt att man skulle ble 
skit dålli å 3d effektorna men ente fann ble ja dålli!
 
\\m// \\m// \\m//
Ha de!
Jack-Åke, ständig praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Jungfrun 23 augusti – 22 september.
Snygg, sexig och singel brukar 
du säga till folk, som du träffar på 
diverse chat-sidor på nätet, att du 
är. Tyvärr stämmer detta bara till en 
tredjedel men ge inte upp, det finns 
säkert någon där ute som både ser, 
hör och luktar tillräckligt illa, och 
som är tillräckligt desperat för att 
dejta dig. Ge inte upp!

Vågen 23 september – 22 oktober.
Efter att ha sprängt 100-vallen 
känner du att det är dags att 
ta itu med detta problem. Du 
köper ett gymkort och klippkort i 
hälsobutiken. Men på gymmet blir 
du svettig och trött, och hälsokosten 
gör dig hungrig. Du tar och väntar ett 
år till istället!

Skorpionen 23 oktober – 21 nov.
Efter den senaste tiden av stingsligt 
humör från din sida har din partner 
bett dig att sticka. Om det är något 
du är bra på så är det just det. Glöm 
inte att varva aviga och räta maskor!

Skytten 22 november – 21 december.
Ditt gamla ryggskott kommer 
att göra sig påmint under den 
närmaste tiden. Det beror på din 
förmåga att alltid skjuta upp allting 
till morgondagen. Till slut kommer 
du att knäckas under all börda du 
skjuter framför dig och kommer att 
vara i stort behov av att ladda om!

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Hur kan det vara att du alltid lyckas 
med allt du företar dig? Ditt snille 
är större än vad din trångsynta 
omgivning kan begripa. Ja, det är 
inte lätt att vara DU bland alla dessa 
missunnsamma, ogina och illvilliga 
misslyckanden till människospillror!

Adi S. analysieren.

Historia:
Vad är det för skillnad på den norska  
och den danska flaggan?

I den norska flaggan finns det blått,  
vitt och rött, i den danska 
finns det blott vitt och rött.

Analys:
Es ist nicht wunderlicht att man nicht sådant sprachen begriefen 
wenn mann versuchen die Schwedische sprache eingelernen. Ich 
habe ganz keine anung was sollen mit diesen Witz spaß geworden. 
Alles weißt natürlich das Norwegener flagge ist blau, weiß und 
rot wenn di Dänschen bist nur rot und weiß geworden. Was die 
Schweden sieht für spaß bin einen enigma für mich gewesen. Wir 
sollt Schweden invadiert wenn wier wahr im diesen Regionen und 
geriest!

Auf wiederschön wünschen ihren A. Schicklgrüber






